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Inleiding 
 
Met de Digta W/LAN-Adapter kunt u, in combinatie met het apparaat Digta en het 
Digta Station zelfstandig uw dictaten comfortabel verzenden. Door de mogelijkheid 
dictaten direct over een LAN (local area network) (wireless LAN / draadloos LAN / 
WIFI optioneel) te verzenden, kan de Digta Station en de Digta W/LAN-Adapter ook 
ingezet worden op plaatsen waar u geen PC ter beschikking staat. 
 

Voorbereiding 
 
Om de Digta W/LAN-Adapter te installeren hebt u een PC met Microsoft Windows® 
besturingssysteem (Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10) en een ethernet-netwerk met 
RJ45- aansluiting notig. Verbind de stekker van de meegeleverde ethernetkabel 
(RJ45) met de ingang "ETHERNET" van uw netwerk en de stekker van de 

bijgeleverde netvoeding met de ingang ”–o–“. 

 

 

Lichtdioden-weergave 
 
ETHERNET: Knipperen = gegevens overdracht 
INTERNET: geen functie 
WLAN:  Aan = WIFI-verbinding 
  Uit = LAN- verbinding 

 

Basisconfiguratie 
 
Voor de configuratie is het noodzakelijk een IP-adres aan de Digta W/LAN-Adapter 
toe te wijzen en deze in het aanwezige netwerk op te nemen. 
Start daarvoor op uw PC het configuratieprogramma "DigtaLANConfig.exe". 
 

  d AANWIJZING 

De Digta W/LAN-Adapter kan voor het configureren ook direct met de 
netwerkkaart van een PCs verbonden worden. In dit geval hebt u een 
"crossed-ethernet" kabel nodig (niet bijgeleverd). 

  d AANWIJZING 

De configuratie kan uitsluitend over een ethernet kabelverbinding 
uitgevoerd worden! 
De configuration kann niet met WLAN uitgevoerd worden!  
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Met dit programma kunnen alle stations in het LAN getoond en met een IP-adres 
geconfigureerd worden. Is in uw netwerk een DHCP-server opgenomen dan 
selecteert u het te configuren station in de lijst en vinkt u de optie "use DHCP" aan. 
Voor de vaste toewijzing van een IP-adres door de DHCP-server (aanbevolen) hebt 
u het MAC-adres nodig, dit wordt in het veld "IP" getoond.  
Informatie hierover vindt u in de documentatie van uw DHCP-server. 
 
Als alternatief kunt u aan ieder station een vast IP-adres toewijzen. Voer de hiervoor 
relevante gegevens onder de groep "DigtaLAN Configuration" in. Om te voltooien 
past u de nieuwe instellingen toe door op de knop "Apply" te drukken. De 
instellngen worden daardoor naar de Digta W/LAN-Adapter gezonden en toegepast. 
 

 
Nu zou het nieuwe IP-adres van het te configureren station in de lijst moeten 
verschijnen.  
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Administratie van de Digta W/LAN-Adapter in 
andere netwerken 
 
Zoeken van Digta W/LAN-Adapters in netwerken  
 

In het menupunt "File/Settings" kunnen netwerk-nummerreeksen voor de 

zoekopdracht van de Digta W/LAN-Adapters worden ingevoerd. Ook VLAN-

netwerken worden ondersteund. 

 

Via het menupunt "Scan.." of met de toets F5 worden de Digta W/LAN-Adapters, die 
zich in de geconfigureerde netwerk-nummerreeksen bevinden, gezocht en in de lijst 
weergegeven. 

 

Selectie van de gebruikte netwerkadapter 
 
In het menupunt "File/Interfaces" worden de lokaal beschikbare netwerkadapters 
weergegeven. De netwerkadapters kunnen worden gekozen, die werkelijk voor de 
UDP Broadcast worden gebruikt. Zo wordt er vermeden dat adapters meermaals in 
de lijst staan, die via verschillende interfaces werden gevonden. 
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Voor de configuratie van de adapter markeert u er een of meerdere door te klikken 
met de muis in de lijst. Klik dan op een configuratieknop in de boxen onder de lijst. 
 
 

Timeout-weergave en veldsterkte 
 
In de lijst van alle LAN- en WLAN-Adapters is ook de status van de 
netwerkverbinding te zien. De kolom "Timeout [sec]" geeft de duur van 
verbindingsonderbrekingen in seconden weer. Bij goede verbinding staat hier 
steeds "0". 
De waarde in de kolom "WLAN" geeft informatie over de huidige 
verbindingskwaliteit. Bij waarden boven 50 is de verbinding zeer goed. Het 
maximum is 70. 
 
 

Kolomsortering 
 
De indicatievolgorde van de Digta W/LAN-Adapters in de overzichtlijst kan wat 
betreft een kolom alfabetisch of numeriek worden gerangschikt. Daarbij moet de 
hoofdlijn van de gewenste kolom met de muis worden aangeklikt. 
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Web-configuratie 
 
Na een succesvolle basisconfiguratie is de Digta W/LAN-Adapter in het LAN 
opgenomen en kunnen alle overige instellingen via de webbrowser ingevoerd 
worden. 
 
Selecteer daarvoor het te configureren station in de Lijst. 
Door op de knop "WebConfiguration" te drukken opent u uw webbrowser en 
verschijnt de vraag naar uw  "Gebruikersnaam" en "Wachtwoord". 
 
 

 
 
De initiële gebruikersnaam en het initiële wachtwoord zijn beide ”edm“ en kunnen 
verderop in het web-configuratieproces naar wens aangepast worden. 
Vul in het veld Gebruikersnaam "edm" en in het veld Wachtwoord "edm" in en 
bevestig dit met de "OK" toets. 
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Daarna verschijnt de volgende webpagina voor de vervolgstappen van het 
configuratieproces. 
 
 

 
In het linker venster van de webpagina vindt u de afzonderlijke menu-items, in het 
rechter deel verschijnen de bijbehorende opties. Het geselecteerde menu-item 
wordt onderstreept aangegeven. De taal staat initieel op ”English“ ingesteld. 
 
Om de schermen in een ander taal weer te geven kiest u de gewenste taal in het 
veld ”Language” en drukt u op de knop ”Apply”. 
 

 
 

  d AANWIJZING 

Voor een correcte werking moet uw browser JavaScript 
ondersteunen! 
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Setup 
 

 
 
Info 
 
Binnen de groep „Info“ worden gegevens van de hard- en firmware getoond. 
 
 Versie: Versienummer van de DSS-Mover en van de firmware 
 
 Ethernet MAC: Toont het MAC-adres van de LAN-interface 
 
 WLAN MAC: Toont het MAC-adres van de WIFI-interface (optioneel) 
 
 UTC: Datum en tijd van de geselecteerde NTP-server 
 
 VPN: Extern VPN IP-adres 

 

 
 

  d AANWIJZING 
Bij gebruik van een optionele WIFI-module wordt dit adres pas getoond 
nadat de configuratie succesvol afgerond en de WIFI-verbinding gelegd is. 
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Taal 
 
Hier ziet u het veld met de verschillende talen naar keuze om de webpagina’s in een 
andere taal weer te geven. 
Digta W/LAN 
 
Onder de groep Digta W/LAN kunt u uw Digta W/LAN-Adapter een zelfgekozen 
apparaatnaam geven. Als er meerdere apparaten in het LAN opgenomen zijn kunt u 
ze daarmee van elkaar onderscheiden, bijvoorbeeld door hier de standplaats in te 
voeren. Deze apparaatnaam wordt ook in het programma DigtaLANConfig getoond. 
 
In de ondergroep Toegangsgegevens kunnen naam en wachtwoord voor toegang 
tot de configuratie naar eigen wens aangepast worden. 
 
 
Configuratie 
 
Met de knop ”Wissen“ onder Configuratie worden alle instellingen van de 
Digta W/LAN-Adapter gewist en de fabrieksinstellingen hersteld. 
 
 

 
 
Voordat de configuratie gewist wordt, wordt eerst om bevestiging gevraagd. 
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LAN 
 

 
 
Op de pagina "LAN" wordt de al eerder met DigtaLANConfig gekozen instelling van 
het IP-adres voor de LAN-interface getoond. Hier kunt u onder andere het Gateway 
IP-adres wijzigen. 
Door op de knop "Opslaan" te drukken worden de veranderingen in de configuratie 
van de Digta W/LAN-Adapter opgeslagen en toegepast. 
 
 

 
  

  d AANWIJZING 

Verscheidene invoervelden worden zowel na foutieve of ontbrekende 
invoer als na onsuccesvol uitgevoerde tests met een rood teken 
aangegeven . 
 
De hierna uit te voeren testen worden bij succesvolle uitvoering met een 
groen teken aangegeven . 
 
Door het IP-adres te veranderen wordt de verbinding met de webpagina 
verbroken! Begin in dat geval weer vanaf het begin met de configuratie, nu 
met opgave van het nieuwe IP-adres in uw webbrowser. 
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WLAN 
 

 
 
Optioneel kan de Digta W/LAN-Adapter met een WIFI-antenne uitgerust zijn, die via 
de pagina "WLAN" geconfigureerd kan worden. 
 
De WIFI-module ondersteunt WIFI 802.11b/g/n. 
Vink de optie "WLAN - draadloze verbinding gebruiken" aan om de WIFI te 
activeren. 
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Voer in het veld "SSID" de netwerknaam van uw draadloze netwerk in en selecteer 
onder "Beveiliging" het door uw draadloze netwerk gebruikte 
versleutelingsprotocol. 
 
 

 
 
Al naar gelang de gekozen versleuteling dient u de sleutel(s) in de desbetreffende 
velden (WEP128-sleutels resp. WPA-sleutel) in te voeren. 
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IP Adres 
 

 
 
Als zich in de WIFI-omgeving een DHCP-server bevindt die automatisch IP-
adressen toekent dan dient u de optie "DHCP gebruiken" te activeren. Ook kunt u 
hier een vast IP-adres voor de WIFI invullen. 
 
 
Instellingen 

 
 
Om de nieuwe instellingen toe te passen drukt u op de knop "Opslaan". 
Daaropvolgend wordt een verbindingstest uitgevoerd, zichtbaar aan het knipperen 
van het statusveld „WLAN-verbinding wordt getest“. Deze test neemt ongeveer 
15 – 20 seconden in beslag. 
 

 
Als de verbinding tot stand is gebracht wordt de mededeling  
„WLAN-verbinding is geslaagd“ getoond.  
Daarnaast verschijnt een indicator die de kwaliteit van de verbinding weergeeft. 
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Als de verbinding niet tot stand gebracht kon worden dan wordt de mededeling 
„WLAN-verbindung is mislukt“ getoond. 

 

 
Transmissie 
 

 
 
Op de pagina "Transmissie" kan uit twee manieren van verzenden gekozen 
worden: 
 

 SMTP – Dictaten via e-mail verzenden 
 FTP – Dictaten naar een FTP-server verzenden 

 
Door de optie "Dictaat wissen na succesvol verzenden" aan te vinken worden de 
succesvol verzonden dictaten op de Digta gewist, waardoor meervoudig verzenden 
voorkomen wordt. Daardoor heeft de Digta na de verzending weer de volle 
opnamecapaciteit ter beschikking. 
Om de instellingen op te slaan drukt u op de knop "Opslaan". 

  d AANWIJZING 

Voor vaste toewijzing van een IP-adres door de DHCP-server hebt u het 
MAC-adres van de Digta W/LAN-Adapter nodig. Na een succesvol 
doorlopen verbindingstest wordt deze in de Info-groep op de setup-pagina 
getoond. 
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SMTP 
 

 
 
Voor het verzenden van dictaten per e-mail is de configuratie van SMTP vereist. Als 
u in de groep "Dictaat verzenden" op de pagina "Transmissie" voor "FTP - 
Versturen naar FTP-server " hebt gekozen dan kunnen op deze pagina geen 
wijzigingen uitgevoerd worden. 

  d AANWIJZING 

Digta W/LAN-Adapter verzendt na het insteken van de Digta in de Digta 
Station in één keer alle op het mobiele apparaat aanwezige dictaten. De 
op het mobiele apparaat achtergebleven dictaten worden de volgende keer 
dat het in de Digta Station gestoken wordt opnieuw verzonden. Een 
beveiligingsmechanisme voorkomt dat gelijknamige dictaten in de 
doelfolder overschreven worden. Dit wordt bereikt door automatisch #0, #1 
enz. aan de bestandsnaam toe te voegen (bijv. DICT0001#0.dss). 
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E-mailserver 
 
Voer in de groep "E-mailserver" de toegangsgegevens van uw e-mailaccount in.  
 
SMTP-servers verbinden zich meestal met poort 25. Nieuwere servers gebruiken 
ook poort 587 om voor geverifieerde gebruikers mails te ontvangen die aan andere 
mailservers gelverd moeten worden („submission“). Daardoor kan spam worden 
vermeden.  
 
Voor de Digta W/LAN-Adapter kan een alias opgegeven worden dat als 
afzendernaam in de verzonden e-mails verschijnt. 
 
 
E-mailontvanger 
 
Moeten dictaten naar een vast adres verzonden worden, dan activeert u 
"Geconfigureerd ontvangeradres" en vult u het e-mailadres in het veld  
"Adres van e-mailontvanger " in. 
 
 

Test e-mail / Instellingen 
 
Met de knop "Test-e-mail" kan met de voorgenomen instellingen, nog voordat ze 
opgeslagen worden een verbindingstest uitgevoerd worden. Een teken naast de 
knop laat zien of de test succesvol verlopen is (groen) of niet (rood).  
Tijdens deze test wordt een e-mailbericht aan de geconfigureerde ontvanger 
verzonden waarin het IP-adres, protocol en MAC-adres van de Digta W/LAN-
Adapter opgenomen zijn. 
 
Om de configuratie permanent op te slaan drukt u op de knop "Opslaan". 
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FTP 
 

 
 
Als u in de groep "Dictaat verzenden" op de pagina "Transmissie" voor  
"FTP – Versturen naar FTP-server " hebt gekozen dan dienen op deze pagina de 
daarvoor benodigde gegevens ingevoerd te worden. 
Als u in de groep "Dictaat verzenden" op de pagina "Transmissie" voor  
"SMTP – Versturen per e-mail " hebt gekozen dan kunnen op deze pagina geen 
wijzigingen uitgevoerd worden. 
 
Richt op uw FTP-server een gebruikersaccount in waar de dictaten naartoe 
gezonden moeten worden. Dit account moet de volgende machtigingen bezitten: 
 

 Bestanden schrijven en lezen 
 Mapinhoud weergeven 
 Submappen creëren 

 
 
FTP-server 
 
Vul hier het IP-adres of de DNS-naam van de FTP-server in en vul in het veld 
"Poort" de FTP-poort in (standaard = poort 21). 
 



 

18 

Voer de gebruikersnaam voor toegang tot het FTP-gebruikersaccont, het 
wachtwoord en het pad naar de FTP-doelmap in.  
 
Maak een keuze tussen verzenden in "Passieve modus" en verzenden in 
"Actieve modus". 
 
In de "actieve modus" opent de client een willekeurige poort en geeft dit door aan de 
server evenals het eigen IP-adres. In deze modus is het mogelijk dat tijdens de 
gegevensoverdracht server en client met elkaar communiceren. 
 
In de "passieve modus" stuurt de client een commando, de server opent een poort 
en verzendt dit, samen met het IP-adres van de opdrachtgever. Deze techniek 
wordt gebruikt wanneer de server geen verbinding maken met de client. 
 
Het DNS/IP-adres en de servermap wordt in de lijst van de Digta W/LAN-adapter 
weergegeven in de kolommen "FTP Server" en "FTP Directory". 
 

 

 
Test FTP-Verbinding / Instellingen 
 
Door op de knop "Test FTP " te drukken wordt een verbindingstest uitgevoerd. Een 
icoontje naast de knop geeft aan of deze test succesvol doorlopen is (groen) of niet 
(rood). Tijdens de test wordt een testbestand naar de FTP-server verzonden, dat na 
succesvol verzenden weer verwijderd wordt. 
 
Om de configuratie permanent op te slaan drukt u op de knop "Opslaan". 
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Log 
 

 
 
In de gebeurtenislogboek worden alle activiteiten van de Digta W/LAN-Adapter 
bewaard. Hierdoor wordt het o.a. mogelijk gemaakt om succesvolle configuraties te 
tonen en mislukte configuraties of de verzending van dictaten alsnog te voltooien. 
 
Door op de knop "Wissen" te drukken kan de gebeurtenislogboek gewist worden. 
 

 
Voordat de gebeurtenislogboek gewist wordt, wordt eerst om bevestiging gevraagd. 
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  d AANWIJZING 

Zowel door het onderbreken van de stroomvoorziening als door het 
opnieuw opstarten van het Digta W/LAN-Adapter, bijv. na een wijziging 
van de apparaatnaam, wordt de gebeurtenislogboek eveneens gewist. 
 
Datum en tijd van het gebeurtenislogboek worden automatisch bijgewerkt 
wanneer binnen het netwerk een internetverbinding beschikbaar is. 
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Overdracht van dictaten 
 
Dicteer met uw Digta zoals u gewend bent. Om Dictaten vanaf het apparaat over te 
zenden steekt u de ingeschakelde Digta in de Digta Station. Al naar gelang de 
configuratie geschiedt de USB-gegevensoverdracht automatisch respectievelijk 
door deze handmatig te verrichten (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw 
Digta). Nu worden alle dictaten uit alle mappen verzonden, de dictaten met de 
status "uitgesteld" uitgezonderd. 
 
Het einde van de overdracht wordt aangeven door een piepgeluid van het dicteer-
apparaat. Alleen dan kan de Digta uit het dockingstation worden genoemen of de 
USB-kabel worden losgekoppeld. Een dubbele pieptoon geeft een overdrachtfout 
aan. 
 
Als er een LAN-verbinding beschikbaar is dan wordt deze met voorrang  
voor de overdracht gebruikt. Als er geen LAN-verbinding tot stand gebracht kan 
worden, dan wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht en voor de overdracht 
gebruikt (voorzover geconfigureed, zie hiervoor kapittel “WLAN”). 
 

 
 

Accu laden 
 
Is uw Digta met een accu uitgerust, kan deze ook op de Digta W/LAN-Adapter 
worden geladen. Lees daarvoor de aanwijzingen in de gebruikshandleiding voor uw 
apparaat. 
 

 

  d AANWIJZING 
De automatische bestandtransfer modus wordt enkel geactiveerd als de 
schuifschakelaar op de Digta zich in de positie "Stop" bevindt. 
Enkel dictaten in de DSS/DSS Pro, WAV of MP3 Format kunnen worden 
overgedragen, die direct met het toestel werden opgenomen.  
Op het dicteerapparaat gekopieerde dictaten worden niet overgedragen! 

  d AANWIJZING 

De duidelijke opwarming van het dicteerapparaat tijdens het laden van de 
accu in de Digta adapter is onbedenkelijk. Zoals bij snelle laders 
gebruikelijk is, controleert een temperatuursensor de verhitting en schakelt 
de laadstroom uit alvorens een kritische temperatuur bereikt is. 
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Uitgebreide configuratie 
 

 
 
Met de configuratietool "DigtaLANConfig.exe" kunnen door te drukken op de 
schakeling "Advanced" uitgebreide configuraties van de in de lijst gemarkeerde 
Digta W/LAN-adapters worden uitgevoerd, alsook speciale functies worden 
geactiveerd. 
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Elke Digta W/LAN-adapter kan hier met een individuele naam, alsook de 
standplaats worden voorzien.  
Voor deze gegevens staan de velden "Name" en "Location" ter beschikking. 
De ingevoerde naam komt overeen met de toestelnaam in de WebConfiguration. 

 
Om datum en tijd in de Logfile correct weer te geven, moet in het veld "Time 
Server" een tijdserver worden weergegeven, die voor de automatische 
tijdsynchronisatie moet worden gebruikt. De Digta W/LAN-adapter berekent daaruit 
de tijd van de tijdzone "Berlijn". De omschakeling van de zomer- en wintertijd 
gebeurt automatisch 
 
Is het vinkje bij "Digta 7 sync" geplaatst. Wordt de tijd van een aangesloten Digta 7 
met de tijdserver gesynchroniseerd. Daarbij moet de Digta 7 voor de automatische 
tijdsynchronisatie geconfigureerd zijn. 
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Messaging functies 
 
De Digta W/LAN-adapter ondersteunt de gegevensuitwisseling tussen de mobiele 
dicteerapparaten Digta 420, Digta 422 en Digta 7 en DigtaSoft Pro, alsook de 
Central Digta Configurator.  
 

 
Voor gebruik van deze functies plaatst u op uw FTP server een gebruikersaccount, 
dat naar de centrale map van het dictaatnetwerk verwijst. Dit account moet 
volgende toegangsbevoegdheden vertonen: 

 bestanden lezen en schrijven 
 mappen ordenen 
 submap aanmaken 

 
In deze map bevindt zich bij geactiveerde messagingfuncties een map "_DMS", 
waarin de gegevensuitwisseling met de mobiele apparaten Digta 420, Digta 422 en 
Digta 7 plaatsvindt. Is de map "_DMS" nog niet beschikbaar, dan wordt hij door 
Digta W/LAN-adapter aangemaakt. 
 
Activeer in het bereik "Data Communication" de checkbox "use Data 
Communication" en voer de overeenkomstige toegangsgegevens in. 
 

 
  

  d AANWIJZING 
De in uw dictaatnetwerk aangemaakte centrale map vindt u in het bestand 
"NetConfig.ini" achter de invoer "GlobalUserDir=" 
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Bijzondere functies 
 
Door invoeren in het bereik "TCP Server" wordt de Digta W/LAN-adapter in een 
speciale modus voor software-integraties ingesteld. Meer informatie omtrent de 
functies vindt u in de SDK-documentatie 
 

 
De velden "DNS / IP adres", alsook "Port" moeten voor het normale bereik van 
de Digta W/LAN-adapter absoluut leeg blijven! 
 
 

Templates 
 
Om de configuratie bij toepassing van meerdere Digta W/LAN-adapters te 
vereenvoudigen, kan de configuratie van een reeds geconfigureerde adapter naar 
meerdere worden overgedragen. 
Met een rechterklik op de muis op een Digta W/LAN-adapter in de lijst van de 
configuratietool "DigtaLANConfig.exe" verschijnt een menu, waarin de configuratie 
van de adapter als model template kan worden gekozen. Klik daarvoor met de linker 
muisknop op "Set As Template". 
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In de volgende stap markeert u alle Digta W/LAN-adapters in de lijst, die met het 
model Template moeten worden geconfigureerd en klik daarna in het bereik "Group 
Configuration" op de knop "Use Template". 
 
Er verschijnt een veiligheidsvraag, die vervolgens moet worden bevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmware Update 
 
Met de knop "Firmware Update" kan voor alle in de lijst gemarkeerde  Digta 
W/LAN-adapters een firmware actualisering  worden uitgevoerd. 
Onderbreek tijdens de update in geen geval de stroomtoevoer! 
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Kies daarna het firmware-bestand uit. 
 

 
 
Er verschijnt een beveiligingsvraag of de firmware op alle gemarkeerde Digta 
W/LANJ-adapters moet worden uitgevoerd. Daarna wordt de firmware naar de 
adapter overgedragen. 
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De definitieve update wordt na bevestiging van een andere beveiligingsvraag 
uitgevoerd. 
 

 
 
De adapter wordt daarna opnieuw gestart. Dit proces kan ca. 3 minuten duren. 
 
De configuratie van Digta W/LAN-adapter blijft behouden. 
In de lijst van de configuratietool "DigtaLANConfig.exe" is de actuale firmware-
versie herkenbaar. 
 
Wordt een firmware update door te drukken op de knop "FW Update Reset" 
uitgevoerd, dan kan in een proces de firmware worden geactualiseerd en de Digta 
W/LAN-adapter naar de fabrieksinstellingen worden teruggezet. 
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Tips & Aanwijzingen 
 

Het hulpprogramma "DigtaLANConfig" geeft geen station aan 

 Zijn alle stekkers goed in de Digta W/LAN-Adapter gestoken? 

 Wordt het apparaat van stroom voorzien? 

 
Dictaten worden niet aan de geconfigureerde FTP-server overgedragen 

 Controleer of de FTP-server gestart is. 

 Controleer de instellingen op de FTP-server voor gebruikersnaam, 
wachtwoord en machtigingen van het gebruikersaccount. 

 Verhindert een firewall wellicht de toegang (Standaard poort 21)? 

 Is in de configuratie van de Digta W/LAN-Adapter gekozen voor "FTP – 
verzenden naar FTP-server"? 

 
Dictaten worden niet verzonden 

 Zijn de dictaten wellicht op de Digta als "uitgesteld" gemarkeerd? 

 Is wellicht de netwerkverbinding onderbroken? 

 Controleer of de Digta in de stand USB-bestandsoverdracht staat. 

 
Dictaten uit de hoofdmap van de Digta worden wel verzonden, dictaten uit de 
submappen echter niet 

 Controleer of het gebruikersaccount op de FTP-server gemachtigd is voor 
het creëren van submappen. 

 
Op de FTP-server komen dictaten met gelijke bestandsnamen met daarachter 
#0 (#1, #2 ...) voor 

 Dictaten die op het apparaat staan worden bij de volgende overdracht 
opnieuw verzonden. Om overschrijven te voorkomen worden reeds 
aanwezige bestanden van een # en een oplopend nummer opgeslagen. 
Controleer in de configuratie van de Digta W/LAN-Adapter de instelling  
"Dictaat na succesvolle transmissie wissen". 
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