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Leg het volledige 
patiëntverhaal op 
natuurlijke en efficiënte 
wijze vast.

Uitgeroepen tot 
#1 Best in KLAS voor 

spraakherkenning: Front-
end EHR (EPD) gedurende 3 

opeenvolgende jaren.

Geavanceerde spraakgestuurde klinische documentatie die 
veilige, gemakkelijke en uitgebreide ondersteuning biedt voor, 
tijdens en na het consult.

Snel, flexibel en toekomstbestendig
Dragon Medical One is gebouwd op een moderne architectuur en is 
de populairste op conversationele AI gebaseerde workflowassistent en 
documentatiehulp in de branche. Hiermee kunnen zorgprofessionals 
op een natuurlijkere manier met alleen hun stem uitgebreide klinische 
documentatie opstellen en workflows gebruiken.

 — Ongeëvenaarde nauwkeurigheid. Dankzij de geavanceerde 
spraakfuncties kunt u kwalitatief uitstekende aantekeningen 
dicteren. Bereik een nauwkeurigheid van 99%, inclusief automatische 
accentdetectie en audiokalibratie, zonder stemprofieltraining.

 — Beter dicteren. Dankzij de geavanceerde spraakherkenning met 
opdrachten in natuurlijke taal kunnen patiëntgegevens voor, tijdens en 
na het consult efficiënt worden gedocumenteerd. Zorgprofessionals 
bepalen hoe en waar ze documenteren: dicteren bij de cursor, in het 
geïntegreerde dicteervenster of via elke moderne browser.

 — Gepersonaliseerde productiviteitsboosters. Stroomlijn de 
documentatie met spraakopdrachten en aangepaste woordenlijsten 
voor personen, afdelingen en zorgorganisaties.

 — Extra mobiliteit. In combinatie met PowerMic Mobile wordt elk 
werkstation een dicteerstation. Zorgprofessionals kunnen overal 
aantekeningen maken door hun smartphone te gebruiken als veilige, 
draadloze microfoon.

 — Consistente spraakervaring. Beheer licenties, implementaties en 
standaardinstellingen voor een efficiënt, vertrouwd en voorspelbaar 
gebruik in alle zorgomgevingen, apparaten en apps.

 — Toonaangevende architectuur. Deze AVG-compatibele en 
ISO 27001-gecertificeerde oplossing is bijzonder responsief en 
veerkrachtig en biedt uitgebreide integratiemogelijkheden en naadloze 
ondersteuning voor zowel browser- als webgebaseerde EPD’s. Hierdoor 
heeft u de flexibiliteit die u nodig heeft in elke omgeving.

Hogere productiviteit, efficiëntie 
en kwaliteit

98% van de artsen adviseert 
Dragon Medical One

50% minder tijd besteed 
aan documentatie

100 miljoen minder klikken 
per dag

54% meer productiviteit

8 
van de 
10

artsen zijn het erover 
eens dat Dragon Medical 
One de algemene 
documentatiekwaliteit 
verbeterd

Gehost in Microsoft 
Azure-datacenters
Dragon Medical One wordt 
gehost in Microsoft Azure-
datacenters in de Europese Unie 
en voldoet hiermee aan de hoge 
eisen voor beschikbaarheid, 
bedrijfscontinuïteit en beveiliging 
in Nederland.



Datasheet
Nuance Dragon Medical One

Eenvoudige toegang voor een betere workflow
De spraakmogelijkheden van Dragon Medical One verlichten de 
administratieve last voor artsen en verzorgend personeel. Door 
repetitieve taken te verminderen en de toegang tot informatie te 
vergemakkelijken zijn artsen minder tijd kwijt aan documentatie, zodat 
ze meer tijd overhouden voor patiënten.

Gepersonaliseerde functies en workflow optimalisatie
Creëer uw eigen gebruikerservaring door taken te automatiseren, zoals 
EPD-navigatie, het versturen van aanvragen en het ondertekenen van 
aantekeningen. Naast klinische workflows kunt u ook persoonlijke 
e-mails opstellen, in Microsoft Office-documenten navigeren en op 
het web zoeke en openen van relevante websites.

Ga naar de 
patiëntenlijst

Wat is de laatste 
labuitslag?

Notitie 
invoegen

Patiënt 
presenteert zich 
vandaag met ...

Efficiënter en beter presteren
Reageer op inzichten met onze Customer Success Organisation en 
gebruik analytics om KPI-trends te volgen en te bewaken. Maximaliseer 
de prestaties op individueel en groepsniveau met praktische informatie. 
Ontdek mogelijkheden voor voortdurende verbetering en vergelijk de 
prestaties met honderdduizenden andere gebruikers in verschillende 
gezondheidszorgorganisaties.

Als mensen niet tegen Dragon 
Medical One praten, dan praten 
ze er wel over

“Dragon Medical One 
maakt het leven van onze 
medische professionals 
een stuk eenvoudiger. Elke 
maand opnieuw besparen 
we aanzienlijk op de kosten 
van onze transcriptieservices. 
Wat ook scheelt, is dat we niet 
meer hoeven te investeren in 
extra hardware en geen dure 
medewerkers meer hoeven 
te werven voor het dagelijks 
beheer van de software.” 

 — Paul Adams, Hoofd Klinische 
Informatiesystemen, Homerton 
University Hospital, Verenigd 
Koninkrijk  

“Spraakherkenning speelt een 
cruciale rol bij het verminderen 
van overbelastingsklachten. 
Het bespaart tijd bij het 
opstellen van documentatie, 
vermindert vertragingen en 
verbetert de communicatie 
en de kwaliteit van het 
patiëntendossier.”

 — Philippe Leca, Directeur 
digitale middelen en 
informatiesystemen van het 
Universitair Ziekenhuis Lille, 
Frankrijk

LEES MEER 
Voor meer informatie over Dragon Medical One, ga naar 
netherlands.nuance.com/go/dmo

About Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications is een technologiepionier en marktleider op het gebied van 
oplossingen voor Conversational AI en Ambient Intelligence. 77 procent van de Amerikaanse 
ziekenhuizen en meer dan 75 procent van de Fortune 100 over de hele wereld vertrouwt 
op Nuance als full-service partner.  Wij creëeren intuïtieve oplossingen die het menselijk 
vermogen om anderen te helpen versterken. Nuance is een bedrijf van Microsoft.
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