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I startgroparna för en intensiv och spännande höst
Under våren har flera kundprojekt slutförts och Neovius Data och Signalsystem AB har förstärkt
organisationen. Vi har kompletterats med en ny partner för installation, underhåll och support av
VoiceJournal. Det är Wiman System Integration AB som bland annat knutit upp Tomas Eriksson, den
som skött de flesta databasinstallationerna runt om i Sverige. Under våren har Tomas genomfört
flera serverflyttar och -uppdateringar och med Tomas långa erfarenhet har det gått snabbt och
effektivt.
Programmens status
Inom kort kommer vi att släppa build 1050 av Phog, Swell och FoX. I Phog är det en förbättrad
algoritm och möjlighet att växla inspelningsläge som är de viktigaste skillnaderna. Alla menyer och
dialoger är också översatta till svenska. Flera av förbättringarna har utvecklats i samarbete med och
testats inom Stockholms Läns Landsting. Vi kommer också att validera Phog i samarbete med
Karolinska Institutet innan vi slutligen släpper den nya versionen. För Swell och FoX (Soundswell Core
och Voice) är det mest mindre uppdateringar denna gång, med förbättrad profilhantering och en del
buggfixar som viktigaste åtgärder.
Som vi skrivit i tidigare nyhetsmail fungerar inte direkt integrerad efteranalys med FoX från case i
Picsara/VoiceJournal 9.4. Den funktionen finns nu tillgänglig i 10.X, ett skäl till att planera
uppgradering av VoiceJournal.
Nya produkter
Vi har tagit fram några enkla hjälpmedel för effektivare arbete i studion. Det är bland annat en enkel
omkopplare för olika mikrofoner. Under senaste året har vi också validerat olika USB-baserade
produkter. Den viktigaste är det nya ljudkortet som några kunder redan tagit till sig, Roland UA-55.
Det ersätter Tascam-kortet som inte längre finns tillgängligt, både i studio med Phog men också i
behandlingsrum. Vi har också tre USB-baserade mikrofoner i olika prisklasser, för behandlingsrum
eller nivå 1-inspelningar.

Inom bland annat LKG-verksamheten behöver röntgen/video lagras tillsammans med
röstinspelningar. Vi kan erbjuda Capture Station från VingMed Svenska AB, en komplett
arbetsstation, certifierad och fullt integrerad med Picsara.
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Lathundar och manualer
I samband med uppgraderingar under våren har vi lagt ner mycket arbete på dokumentation. Mycket
är generellt, annars kan det enkelt anpassas för olika regioner och landsting. Det gäller självklart
även snabbguider för röstinspelningar och fonetogram.

Windows 10, kommande versioner
Vi står väl rustade inför höstens övergång till Windows 10. Alla nuvarande versioner av programmen
är testade med senaste versionerna av Windows, både på klienter och servrar. Vi arbetar också
vidare med nästa generation av VoiceJournal. Fokus är som vanligt användarvänlighet, bland annat
att förenkla lagring av resultaten vid analys och mätning. Vi har redan fått många bra förslag från
användare, men vill självklart få med så mycket som möjligt.
Maila dina förslag på info@neovius.se.
Med vänlig hälsning
Lennart Neovius
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