Aanbevolen werkwijzen en veelgebruikte opdrachten
Microfoon bedienen
– Klik op de rode microfoonknop in Dragon om de microfoon in te schakelen.
– Klik op de groene microfoonknop in Dragon om de microfoon uit te schakelen.
– Druk op de sneltoets microfoon aan/uit om in- of uit te schakelen.
– Houd de ‘Push-to-talk’-sneltoets ingedrukt om in te schakelen en laat de sneltoets
los om uit te schakelen.
– Stel sneltoetsen voor Dragon in onder Extra > Opties > Sneltoetsen.
PowerMic bedienen
– Houd de rode PowerMic-spreekknop ingedrukt om de microfoon in te schakelen.
Laat de knop los om de microfoon uit te schakelen.
Aanbevolen werkwijzen voor dicteren
– Dicteer in volledige zinnen.
– Dicteer ook leestekens.
– Pauzeer kort voor en na het uitspreken van een opdracht.
– Dicteer “nieuwe regel”, “nieuwe alinea” en leestekens normaal, zonder pauze.
Opmerking: Dragon begint automatisch het eerste woord na een punt en het eerste
woord van een alinea met een hoofdletter.
Tekens dicteren
Teken

Dicteerwoorden

Teken

Dicteerwoorden

.

Punt

(

Haakje openen of Open de haakjes

,

Komma

)

Haakje sluiten of Sluit de haakjes

?

Vraagteken

&

Ampersand of ‘en-teken’

:

Dubbele punt of Decimale
dubbele punt

!

Uitroepteken

;

Puntkomma of Kommapunt

-

Koppelteken of Streepje of
Afbreekstreepje

“

Aanhalingstekens openen of
Open de aanhalingstekens

–

Gedachtestreepje of
Gedachtestreep

”

Aanhalingstekens sluiten of
Sluit de aanhalingstekens

Aanbevolen werkwijzen en veelgebruikte opdrachten
Opdracht

Actie

Hoofdletter <XYZ>

De eerste letter van de gedicteerde tekst is een hoofdletter
[“Hoofdletter dames en heren” > “Dames en heren”]

Corrigeer <XYZ>

Opent het correctiemenu voor de geselecteerde tekst

Selecteer <XYZ>
tot en met <XYZ>

Selecteert een tekstbereik en opent het correctiemenu

Schrap dat

Verwijdert de laatste gedicteerde tekst

Maak dat ongedaan

Maakt de laatste handeling ongedaan (zoals Ctrl-Z op het
toetsenbord)

Nieuwe regel

Voegt een nieuwe regel in en begint te typen als voortzetting
van de voorgaande tekst (m.a.w. de nieuwe regel begint niet
met een hoofdletter, behalve als die volgt op een punt)

Nieuwe alinea

Voegt twee regels in en begint te typen als een nieuwe alinea
(m.a.w. de nieuwe regel begint met een hoofdletter, ongeacht
de tekst die ervoor staat)

Ga naar het einde

De cursor gaat naar het einde van de tekst op de huidige
pagina

Wat kan ik zeggen

Opent het Studiecentrum, waarin alle beschikbare
opdrachten voor navigatie, correctie, opmaak en leestekens
zijn weergegeven

Volgend veld

Hiermee kun je tussen velden gemarkeerd door [ ] navigeren

Standaardwaarden
accepteren

Als bijvoorbeeld [geen verder onderzoek gewenst] hebt staan
en je dicteert: standaard waarden accepteren dan haalt hij
de [ ] weg en blijft alleen de tekst achter

Ga naar het begin

De cursor gaat naar het begin van het document
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