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Forvandl din smartphone til
en sikker, trådløs mikrofon.
PowerMicTM Mobile giver klinikere mulighed for
at gennemføre klinisk dokumentation med en
smartphone, der fungerer som en trådløs mikrofon.
Større frihed, samme PowerMic-oplevelse
PowerMic Mobile forvandler din smartphone til en sikker, trådløs mikrofon
til brug med talegenkendelsesløsninger til Windows-baserede stationære
computere.
PowerMic Mobile er optimeret til brug med Dragon Medical Direct/One
og giver klinikere mulighed for at bevæge sig frit mellem arbejdsstationer,
lokaler og placeringer for at gennemføre klinisk dokumentation med en
smartphone, der fungerer som en trådløs mikrofon til den stationære
computer.

“PowerMic Mobile har skabt stor entusiasme omkring
mobilitet og teknologi og derved også omkring Dragon
Medical og lægefaglig dokumentation.”

SYSTEMKRAV
— Kræver en hostet Nuance
Management Server (NMS)
og et licensabonnement for
virksomheder.
— Min. enhedskrav omfatter
iPhone/iPad (med iOS 12+)
eller Android 9+ med WLAN
eller internetforbindelse og
en Windows 10 og nyere.

— Dr. Stephanie Lahr, Chief Medical Information Officer, Kootenai Health

Download
Klinikere skal blot
downloade iPhoneeller Android-appen.

Opret forbindelse
Brugerne logger ind på en
understøttet pc, hvorefter deres
smartphone automatisk danner
par med arbejdsstationen, så der
oprettes en trådløs forbindelse til
lydoptagelse.

PowerMic Mobile øger på en praktisk og komfortabel måde den kliniske
produktivitet med understøttelse af virtualiserede EPJ-udrulninger,
brugerprogrammerbare knapper og 256-bit kryptering med punkt-tilpunkt-sikkerhed over Wi-Fi- eller mobilnetværk. Klinikere kan nu vælge at
bruge PowerMic Mobile som en ekstra inputenhed eller som et alternativ
til PowerMic eller andre understøttede håndholdte mikrofoner eller
hovedtelefoner med mikrofon.

Optag
Smartphonens mikrofon optager lyden
og sender den direkte til computerens
talegenkendelsesløsning fra Nuance.
Dermed fungerer den præcis som
PowerMic og har endda også knapper,
der kan programmeres af brugeren.

Datablad
PowerMic™ Mobile

Funktioner og fordele
Større bevægelsesfrihed for
klinikere
Umiddelbart efter at have set en
patient kan klinikere færdiggøre
deres notater ved en hvilken som
helst tilgængelig arbejdsstation,
med eller uden en direkte forbundet
mikrofon.

Brugerprogrammerbare knapper
PowerMic Mobile gør diktering
nemmere og hurtigere med
programmerbare knapper på
skærmen, så klinikere kan kontrollere
lydoptagelser, navigere i skabeloner
og problemfrit navigere i dokumenter
ved gennemgang og redigering.

Skalerbar og centralt administreret
PowerMic Mobile er yderst skalerbar,
så den kan vokse med din organisation.
Derudover giver den mulighed for
webbaseret central administration
til konfiguration og forvaltning af
brugerkonti og -indstillinger.

Kompatibel med iOS og
Android
Appdistribution via App Store
og Google Play Butik forenkler
udrulningen til slutbrugere
betydeligt.

Fungerer med virtuelle pc’er
Hvad enten opgaverne håndteres på
en stationær computer eller en tynd
klient, på arbejdspladsen eller uden
for kontoret, giver PowerMic Mobile
klinikere større bevægelsesfrihed på
hospitalet, klinikken og i hjemmet med
understøttelse af virtualiserede EPJ’er,
der er uafhængige af leverandør og
slutpunkt.

Perfekt ledsagelsesudstyr til
PowerMic
Understøtter klinikeres individuelle
præferencer og arbejdsprocedurer
ved at tilbyde en kombination af
direkte forbundne PowerMicmikrofoner og PowerMic Mobile
i hele sundhedsorganisationen.

Automatisk pardannelse med
arbejdsstationer
PowerMic Mobile tilbyder adskillige
intuitive mekanismer til pardannelse
mellem mobiltelefoner og
målapplikationerne, som f.eks.
Windows-login-id, programbrugernavn
til Nuance eller token-baseret
pardannelse.

Optimeret til Nuance-løsninger
PowerMic Mobile er designet til at
fungere med alle Windows-baserede
stationære computere og er fuldt testet
og optimeret til brug med Dragon
Medical One og andre Nuance-løsninger
til sundhedssektoren.
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