
Data sheet
Dragon Medical One and System C CareFlow

Speech-enable System C CareFlow 
with Dragon Medical One
Making it faster and easier for clinicians to 
update the electronic patient record (EPR).

WHY SYSTEM C CLIENTS CHOOSE 
NUANCE

 — AI-powered speech recognition

 — Clinical approach and content 
backed by 25 years of expertise

 — Mobile effectiveness

 — Improved costs, better 
outcomes, and better 
experience

 — Maximising the EPR value

Seamless experience across care settings
Nuance collaborates with System C to enable more complete, accurate, 
and timely documentation within the EPR— improving patient care and 
increasing staff satisfaction. Our AI-powered speech recognition solution 
Dragon Medical One seamlessly works with CareFlow and delivers 99% 
accuracy from the start with NO voice profile training required.

Dragon Medical One is a cloud-based solution, providing doctors, nurses 
and allied health professionals with a single voice profile that can be 
accessed on different devices in different locations. Individual user speech 
profiles, including custom vocabularies and autotext templates, are 
sharable across devices and apps. With Dragon Medical One, clinicians can 
document directly within the clinical workspace or generate voice-driven 
content outside of CareFlow.

Use voice commands to navigate CareFlow more quickly and easily:

 — Dictate at the cursor within CareFlow modules and mobile application

 — Dictate into the EPR with a mobile device (an alternative to using a 
tethered microphone) using the Nuance PowerMic mobile application 
which is supported on iOS and Android platforms

Dragon Medical One in the CareFlow EPR offers cloud-based and secure 
speech-enabled documentation for clinicians on the go, accessible through 
any browser with no additional software to install or usernames/passwords 
to remember.

LEARN MORE
To learn more about Dragon Medical One, visit nuance.co.uk/healthcare.

About Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications is a technology pioneer with market leadership in conversational 
AI and ambient intelligence. A full-service partner trusted by 77 percent of U.S. hospitals and 
85 percent of the Fortune 100 companies worldwide, Nuance creates intuitive solutions that 
amplify people’s ability to help others. Nuance is a Microsoft company.
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[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0
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		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten
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		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst
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		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen
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		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Overgeslagen		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten
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