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Taligenkänning för företag
Dragon Professional
Anywhere
Företagsdokumentation i lokalt datacenter eller via en
hostingpartner – en kompakt, mångsidig lösning med
fantastisk prestanda
Ge användare möjlighet att skapa dokument av hög kvalitet
med Nuance® Dragon® Professional Anywhere, taligenkännings
lösningen för företag som antingen hostas lokalt eller av en
partner. Företag kan effektivisera återkommande och manuella
dokumentationsprocesser, vilket sparar tid för IT-avdelningen
och gör det möjligt för alla att öka produktivitet och arbetstakt.
Dragon Professional Anywhere är klar att använda och enkel att bygga ut vid
behov. Lösningen kan användas via er befintliga infrastruktur av Windowsenheter, inklusive virtuella datorer och datorer med fjärråtkomst. Det enkla
Windows-klientprogrammet ger en krypterad anslutning till ert datacenter.
Dragon Professional Anywhere kan anpassas med branschpecifika termer
och fraser samt formateringsregler som ger en snabb och korrekt
taligenkänningsupplevelse. Andra funktioner inkluderar anpassningsbara
röstkommandon, text-mallar, navigering och röstbaserad korrigering.
Enkel att installera, ännu enklare att använda
Dragon Professional Anywhere tar bara några minuter att installera på
vilken stationär eller bärbar Windows-baserad företagsdator som helst. Inga
komplicerade konfigurationer krävs. När lösningen är installerad är det bara
för medarbetarna att öppna programmet via startmenyn i Windows, placera
markören där han eller hon vill att den dikterade texten ska dyka upp och
börja diktera det Windows-baserade programmet (t.ex. Microsoft Outlook,
Microsoft Word).

Kortfattat om fördelarna
– Möjliggör snabbare dokumen
tation
– Låt de anställda fokusera på
det ”riktiga” jobbet istället för
administrativa uppgifter
– Få ut mer från befintliga
investeringar och etablera en
förstklassig dokumentation
inom era företagssystem
– Eliminera behovet av kostsam
ma transkriptionstjänster och
ineffektiva manuella processer
– Minska ansvarsrisker som är
kopplade till felaktig eller ofull
ständig dokumentation
– Redo att användas, kräver
ingen samtalsprofilsträning
och inkluderar identifikation
av accenter och automatisk
mikrofonkalibrering
– Förenkla IT-avdelningens jobb
med en lösning som är enkel
att driftsätta, underhålla och
hantera centralt
Skapad för team.
Skapad för företaget.
Nuance erbjuder flexibla volymlicensprogram som är utformade för att
hjälpa företag att realisera förbättrad
produktivitet till en lägre kostnad.
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Snabb, exakt och mycket anpassningsbar: En snabb, extremt
responsiv taligenkänningslösning som är klar att användas direkt,
med exakta resultat och talprofiler som enkelt kan nås från olika
enheter.
Ännu bättre användarbarhet: Om anslutningen till Nuance
Management Center (NMC) bryts, kan användare fortsätta att
diktera utan avbrott (specifika kommandon som lagras i NMC
kommer dock inte vara tillgängliga förrän NMC-anslutningen
återupprättats).
Skapa flerstegskommandon: Spara tid med en ny och ännu
bättre funktion för att skapa stegvisa kommandon som gör det
möjligt att utföra en serie åtgärder med ett enda röstkommando.
Förbättrade mikrofonalternativ: Få mer flexibilitet genom
att anpassa knapparna på din PowerMic III eller aktivera stöd
för Grundigs mikrofonknappar.
Enkel att installera och underhålla: Enklicksinstallation
utan komplicerade konfigurationsprocedurer och automatiska
uppdateringar minskar arbete för IT-avdelningen och gör
användningen mindre krånglig för medarbetarna. Användarna
kan vara igång inom ett par minuter.
Obegränsad produktivitet: Tala fritt och hur mycket du vill,
utan begränsning per användare. Medarbetarna kan vara
produktiva oavsett var de befinner sig och koncentrera sig på
arbetsuppgifterna, snarare än på tekniken.

Hosting
Utnyttja möjligheten att antingen
installera Dragon Professional
Anywhere i ert egna datacenter,
eller hos en Nuance-auktoriserad
hostingpartner som förenklar
implementeringsprocessen och
sparar infrastrukturkostnader som
medföljer en lokal installation.
Systemkrav
– 32 bitars: Microsoft Windows 7,
Windows 8.1 och Windows 10.
– 64 bitars: Microsoft Windows
7, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2012 R2 och
Windows Server 2016
– Microsoft .NET Framework 4.5
(eller senare) krävs.
– Processorhastighet: Minimum:
1,7 Ghz, Rekommenderad: 2,8 Ghz
– RAM-minne: Minimum: 512 MB,
Rekommenderad: 2 GB
– Webbläsare: IE 11+, Chrome v65+

256-bitars krypterade data: Klienterna ansluter till en
serverkomponent som installeras med 256-bitars kryptering.
Data krypteras både vid användning och i vila.
Support för tunna klienter: Support för tunn klientmaskinvara,
servervirtualisering och Citrix-miljöer. Möjliggör snabb och smidig
integrering i befintliga IT-infrastrukturer.
Central användaradministration: Nuance Management
Center gör det enkelt att spåra användares Dragon-användning,
omdistribuera licenser utifrån användning och hantera eller
dela anpassningar, inklusive anpassade ord, kommandon och
malltexter till flera användare.
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