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Transformer pasientpleien
med Dragon Medical One.
Skybasert, GDPR-kompatibel klinisk talegjenkjenning
for dokumentering av pasientpleien i ditt
journalsystem og fremtidens løsninger.
#1 bedst i KLAS-pris
for talegenkendelse
(front-end EMR)

Med Nuance Dragon® Medical One kan klinikere være
produktive uansett om de befinner seg ved en arbeidsstasjon
eller andre steder de trenger å være. Vår løsning for klinisk
talegjenkjenning gir en enhetlig opplevelse på sykehuset,
klinikken, kontoret, hjemme og på farten.
Verden er din arbeidsstasjon
Med en sikker app for stasjonære datamaskiner kan klinikere bruke
stemmen til å registrere medisinsk dokumentasjon på en naturlig og
effektiv måte. Dragon Medical One gir en personlig tilpasset opplevelse for
klinisk dokumentasjon som ikke begrenses av ulike løsninger, plattformer,
enheter og fysiske steder. Som helhet betyr denne skyplattformen at man
får enkel tilgang til data. Denne innsikten bidrar til å overvåke oppstarts- og
brukstrender, sikre brukereffektivitet, bidra til bedre beslutningstaking.
Dokumentasjon av høyere kvalitet, med større produktivitet for
klinikere
— Alltid tilgjengelig: Dragon Medical One er utviklet med tanke på
hastighet, nøyaktighet og fleksibilitet med personlig tilpassede ordutvalg
og maler, som man kan få tilgang til og dele på bransjens største utvalg
av enheter.
— Budsjettvennlig: Kostnadseffektiv og abonnementsbasert pris, med lav
innledende investering
— Enkel å installere og vedlikeholde: Ikke behov for avansert
konfigurering, installasjonsalternativer som fungerer med infrastrukturen
du allerede har. Automatiske oppdateringer, betyr mindre arbeid for
IT-ansatte og mindre bry for klinikerne.
— Ingen taleprofilopplæring: Dragon Medical One krever ikke
taleprofilopplæring, inkluderer oppdagelse av aksent og automatisk
kalibrering av mikrofon. Oppretter profiler som fortsetter å tilpasses og
forbedres over tid, for å sikre en optimal klinikeropplevelse fra starten.
— Ubegrenset produktivitet: Gir brukerne dine muligheten til å snakke
fritt og så mye de vil. Med Dragon Medical One er det ingen begrensning
per bruker; klinikerne kan forbli produktive uansett hvor de er, og
fokusere på den unike medisinske dokumentasjonen.

En sikker plattform som treffer
alle.
— Klinikere er mer produktive
med rask, nøyaktig og responsiv
diktering.
— Dokumentasjonsprosessen er
enhetlig og personlig tilpasset
på alle enheter.
— Tilgang til data, analyser
og innsikt for bedre
beslutningsmuligheter.
— Sikker trådløs mikrofonapp
som gir enda større bærbar
fleksibilitet.
— Mer fullstendige beskrivelser
fører til forbedringer i
pasientkliniske valg og
pleiekvalitet.
— Utviklet med tanke på
virtualisering, integreres
sømløst med eksisterende
EPJ.Én enkelt taleprofil for alle
plattformer og enheter.
Sikkerhet og samsvar i
helsesektoren
Nuance Dragon-løsninger gir
99,5 % oppetid og kjører på
datasentre som driftes og hostes
på Microsoft Azure, en ISO
27001-sertifisert skytjeneste
som overholder kravene i EUs
personvernforordning. Talerelaterte
data kommuniseres over kanaler
med 256-biters kryptering med
TLS-protokoller som sørger for
ende-til-ende-sikkerhet.
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Dragon Medical One handler om bærbarhet, personlig tilpassing,
tilgang, innsikt og kompatibilitet.
Bærbar fleksibilitet til å arbeide ved enhver arbeidsstasjon med
Dragon Medical One-programmet for stasjonære datamaskiner.
Dragon Medical One-programmet for stasjonære datamaskiner er
kompatibel med alle ledende elektroniske pasientjournaler og er utviklet
med tanke på virtualisering. Den gir en sikker, nøyaktig og bærbar
skybasert klinisk talegjenkjenning på en rekke ulike Windows®-enheter.
Personlig tilpassing.
Dragon Medical One setter klinikeren i førersetet takket være muligheten
til å personlig tilpasse sine opplevelse og få tilgang til nye funksjoner,
produkter og tjenester etter hvert som de blir tilgjengelige.
Fleksibiliteten til å bruke din smarttelefon som mikrofon – Nuance
PowerMic Mobile.
Gjør smarttelefonen din (iOS og Android) til en sikker og trådløs mikrofon
som øker klinikerens anledning til å produktivt og hensiktsmessig arbeide
med Dragon Medical One.
Intelligente talekommandoer automatiserer komplekse oppgaver.
Den avanserte trinnvise funksjonaliteten i Dragon Medical setter klinikeren
i stand til å opprette personlig tilpassede talekommandoer som utfører
ett eller flere trinn, slik som åpne, vent, skriv inn tekst eller trykk på en
tast. Klinikeren kan bruke det intuitive grensesnittet til enkelt å opprette
talekommandoer som utfører vanlige handlinger.
Gjennomførbar innsikt.
En selvbetjeningsportal gir sporing av bruksdata for systemet,
oppstartstrender og kartlegging av brukeres utviklingsmønster for å sikre
at brukerne er effektive, samt bidra til utforming av handlingsplaner til
forbedringer.
Disse nøkkeltallene hjelper organisasjoner med å identifisere muligheter til
å maksimalisere teknologiinvesteringene sine.
Banebrytende.
Dragon Medical One legger grunnlaget for fremtiden, og revolusjonerer
systemer i helsesektoren med et betydelig økt presisjonsnivå.
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Én enkelt taleprofil for alle
plattformer og enheter.
En taleprofil for alle løsninger
betyr at klinikere umiddelbart kan
komme i gang med ulike kliniske
arbeidsflyter, pleiesammenhenger,
enheter og apper.
Denne sømløse, konsekvente
og personlig tilpassede
taleopplevelsen for back-end/
front-end, på stedet og skybaserte
taleløsninger, gjør at klinkere enkelt
kan bytte mellom stasjonære
datamaskiner, mobilenheter og
nye verktøy utover arbeidet med
journalsystemet.
Øk bruk og innføring av
journalsystemer med
Professjonelle Tjenester;
Ta kontakt med Profesjonelle
Tjenester for å utnytte det fulle
potensialet i din Dragon Medicalinvestering.
Ekspertteamet vårt gir deg all
støtten du trenger for å planlegge,
distribuere og innføre våre
skybaserte løsninger.
Nuance forvandler pasientpleie
med AI-drevne løsninger
som registrerer medisinsk
dokumentasjon for mer enn
300 millioner pasienter hvert år.
Systemene våre letter byrden
på klinikere, ved å gi dem nye,
effektive måter å registrere klinisk
informasjon på, og gi intelligens i
sanntid for bedre beslutninger i alle
pleieledd.
Kort sagt er det mer enn bare en
skybasert plattform – det er en
måte å omdefinere klinikerens
forhold til teknologi.

