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Zakelijke spraakherkenning
Dragon Professional
Anywhere
Lokaal of door partners gehoste zakelijke documentatie: een
lichtgewicht qua flexibiliteit, een zwaargewicht qua prestaties
Met Nuance® Dragon® Professional Anywhere, levert u
sneller en efficiënter hoogkwalitatieve documentatie. De
spraakherkenningsoplossing kunt u zowel lokaal installeren
of door partners laten hosten. Bedrijven kunnen herhalende
en handmatige documentatieprocessen stroomlijnen,
waardoor de IT-afdeling tijd bespaart en drukbezette
professionals productiever en efficiënter kunnen werken in
teams en werkgroepen.
Dragon Professional Anywhere is een uiterst schaalbare, gebruiksklare
oplossing die u kunt inzetten binnen uw bestaande infrastructuur met
Windows-apparaten, met inbegrip van gevirtualiseerde pc's en apparaten
voor externe toegang. De lichtgewicht Windows-clienttoepassing voorziet in
een beveiligde verbinding met uw lokale datacentrum. Dragon Professional
Anywhere is uit te breiden met branchespecifieke termen, zinsdelen en
opmaakregels zodat spraakherkenning snel en nauwkeurig verloopt.
Voorbeelden van andere functies zijn aanpasbare spraakopdrachten en
automatische teksten, navigatie en correctie met de stem.
Eenvoudig te installeren, intuïtief in gebruik
U installeert Dragon Professional Anywhere binnen een paar minuten
op praktisch elk werkstation of elke laptop in een Windows-omgeving.
Ingewikkelde configuratie is niet nodig. Na installatie is de werkwijze
eenvoudig: medewerkers van front- en back-office openen de toepassing
via het menu Start van Windows, klikken op de plaats waar de ingesproken
tekst moet verschijnen en beginnen te dicteren. Ze kunnen dit doen in elke
Windows-toepassing (bijvoorbeeld Microsoft Outlook, Microsoft Word).

Voordelen in het kort
– Documenten zijn sneller klaar.
– Medewerkers kunnen zich
richten op hun werk in plaats
van op administratieve taken.
– Breid bestaande investeringen
uit en verhoog de kwaliteit van
de documentatie binnen uw
bedrijfssystemen.
– Dure externe transcriptieservices
en inefficiënte handmatige
processen behoren tot het
verleden.
– Er zijn minder aansprakelijkheidsrisico's door onnauw
keurige of onvolledige
documentatie.
– Klaar voor gebruik zonder
leerfase, inclusief accenther
kenning en automatische
kalibratie van de microfoon.
– De IT-afdeling wordt minder
belast doordat de oplossing
eenvoudig centraal kan worden
geïmplementeerd, onderhouden
en beheerd.
Ontwikkeld voor teams.
Ontwikkeld voor bedrijven.
Nuance biedt flexibele
bedrijfslicentieprogramma's waarmee
organisaties hun productiviteit tegen
een aantrekkelijke prijs kunnen
vergroten.
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Snel, nauwkeurig en uiterst aanpasbaar. Snelle,
alert reagerende en uiterst nauwkeurige gebruiksklare
spraakherkenningsoplossing voor zakelijke gegevens met
spraakprofielen die eenvoudig via meerdere apparaten
toegankelijk zijn.
Nog meer gebruiksgemak. Als de verbinding met het
Nuance Management Center (NMC) wegvalt, kunnen de
gebruikers zonder onderbreking blijven dicteren. (Specifieke
opdrachten die in NMC zijn opgeslagen worden pas hersteld
als er weer verbinding is met NMC.)
Opdrachten met meerdere stappen maken. Bespaar
tijd met de verbeterde mogelijkheid om stap voor stap
een opdracht te maken waarmee u in één keer een reeks
handelingen kunt uitvoeren.
Verbeterde microfoonopties. Geniet van nog meer flexibiliteit
om PowerMic III-knoppen aan te passen of ondersteuning voor
Grundig microfoonknoppen in te stellen.
Installatie en beheer Geen ingewikkelde configuratie,
installatie met één klik en automatische updates, dus minder
werk voor de IT-afdeling en minder gedoe voor medewerkers.
Gebruikers kunnen binnen een paar minuten aan de slag.
Grenzeloze productiviteit. Onbeperkt tekst inspreken, in uw
eigen woorden en zoveel als u wilt: professionals kunnen altijd
en overal productief blijven en zich concentreren op hun taken
in plaats van op de technologie.
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Keuzevrijheid hosting
U kunt Dragon Professional
A nywhere niet alleen gebruiken
als een lokale installatie,
maar ook via geautoriseerde
hostingpartners van Nuance.
Op die manier vereenvoudigt u
de implementatie en bespaart u
mogelijk de infrastructuurkosten
die nodig zouden zijn voor een
lokale installatie.
Systeemvereisten
– 32-bits: Microsoft Windows 7,
Windows 8.1 en Windows 10.
– 64-bits: Microsoft Windows 7,
Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2012 R2 en
Windows Server 2016.
– Microsoft .NET Framework 4.5
(of hoger) is vereist.
– Processorsnelheid: Minimum:
1,7 Ghz, Aanbevolen: 2,8 GHz
– RAM: Minimum: 512 MB,
Aanbevolen: 2 GB
– Webbrowsers: IE 11+, Chrome
v65+.

256-bits codering. Clients zijn verbonden met een server die
is geïnstalleerd met behulp van 256-bits codering. Zo worden
passieve en actieve gegevens gecodeerd.
Ondersteuning van thin clients. Ondersteuning van thin
clients, servervirtualisatie en Citrix-omgevingen. De software
kan snel en eenvoudig in de bestaande IT-infrastructuur
worden geïntegreerd.
Centraal gebruikersbeheer. Via het Nuance Management
Center kunt u eenvoudig het gebruik van Dragon door
medewerkers bijhouden, licenties uitgeven en aanpassingen
beheren of delen met verschillende gebruikers, zoals
aangepaste woorden, spraakopdrachten en automatische
teksten.
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