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Functieoverzicht

Dragon Professional Anywhere –
een lichtgewicht qua flexibiliteit,
een zwaargewicht qua prestaties
Stroomlijn herhalende en handmatige documentatieprocessen en implementeer krachtige
zakelijke spraakherkenning in de hele organisatie. Dit bespaart de IT-afdeling tijd en helpt
drukbezette professionals productiever en efficiënter werken.
Verbeterde
functies

Functie

Beschrijving

Dragon Professional Anywhere is een
lokale spraakherkenningsoplossing die u
in de gehele onderneming kunt inzetten
binnen uw bestaande infrastructuur
met Windows-apparaten, inclusief
gevirtualiseerde pc's en apparaten voor
externe toegang.

– De lichtgewicht Windows-clienttoepassing is binnen een
paar minuten gedownload en geïnstalleerd en voorziet in een
beveiligde verbinding met uw lokale datacentrum.
– Dragon Professional Anywhere kan binnen een paar minuten
op praktisch elk werkstation of elke laptop in een Windowsomgeving worden geïnstalleerd. Ingewikkelde configuratie is
niet nodig.
– Ondersteuning van thin clients, servervirtualisatie en Citrix®omgevingen. De software kan snel en eenvoudig in de
bestaande IT-infrastructuur worden geïntegreerd.

•

Dragon levert optimale herkenningsnauwkeurigheid en kan zich aanpassen aan
een groot aantal accenten en omgevingen
dankzij de nieuwe spraakengine met
Nuance Deep Learning-technologie.

Ideaal voor werkgroepen en instellingen met veel diversiteit.
– Geoptimaliseerd voor gebruikers met een accent of mensen
die een dialect spreken.
– Dragon onthoudt veelgebruikte woorden en zinsdelen zodat
er minder correcties nodig zijn en past zich tijdens het
dicteren aan de stem van de gebruiker aan.

•

Dankzij dynamisch profielen hebben
professionals vanuit elke gedeelde
computerlocatie of thin client eenvoudig
toegang tot Dragon.

Beheerders kunnen gebruikersinstellingen, zoals aangepaste
woorden, aangepaste opdrachten en PowerMic-instellingen,
centraal via het Nuance Management Center (NMC) definiëren,
opslaan en beheren:
– Medewerkers kunnen meteen aan de slag met Dragon zonder
eerst allerlei instellingen te hoeven wijzigen.

•

Ondersteuning voor gevirtualiseerde
omgevingen.

Ondersteunt Citrix XenApp®, Citrix XenDesktop® en Microsoft®
Remote Desktop Services, zodat gebruikers tekst kunnen
dicteren op een werkstation of thin client.

Verbeterde productiviteit van documentatie
door snel en nauwkeurig dicteren en
uitgebreide spraakopdrachten.

– Klaar voor gebruik zonder leerfase, inclusief accentherkenning
en automatische kalibratie van de microfoon.

Snel en nauwkeurig dicteren in
productiviteitsprogramma's voor kantoor,
webbrowsers en andere veelgebruikte
zakelijke Windows-programma's.

Dicteer tekst overal waar u normaal zou typen:
– Gebruik spraakopdrachten zoals "Volgend/vorig veld" om
tussen velden te navigeren.
– Organiseer opdrachten en deel ze met andere Dragongebruikers en automatiseer herhalende taken.

Professionals die gebruikmaken van de
Nuance PowerMic, een hoogwaardige
handmicrofoon, kunnen nu nog
eenvoudiger dicteren en programma's
besturen.

Met de ergonomische handmicrofoon met krachtige dicteer
functies, instelbare knoppen en geïntegreerde muisfuncties kunt u:
– Documenten en verslagen dicteren, bewerken, reviseren en
erin navigeren.
– De dicteermodus met een knop snel aan- en uitzetten als dat
nodig is.
– Knoppen programmeren om stappen te automatiseren,
bijvoorbeeld voor verplaatsing door de velden in een formulier.
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Tekst hoeft achteraf nauwelijks te worden
bewerkt dankzij verbeterde herkenning en
opmaakfuncties, zodat uw documenten
en verslagen nog sneller klaar zijn.

Opmaak van getallen en e-mailadressen, hyperlinks in automatische teksten en plaatsnamen op basis van de natuurlijke
uitspraak worden beter herkend, waardoor er minder correcties
nodig zijn. Bijvoorbeeld:
– "tweeëndertig vijfentwintig" -> "3225"
– "Jaap punt Smit at Nuance punt com" -> jaap.smit@nuance.
com

Beheer de software centraal via Nuance
Management Center (NMC) voor
aanzienlijke kostenbesparingen.

Krachtig, gebruiksvriendelijk centraal gebruikersbeheer om
organisaties te helpen efficiënt gebruik te maken van licenties
en aan alle rapportagevereisten te voldoen:
– Gebruik van Dragon door medewerkers bijhouden.
– Toewijzen, omwisselen en opnieuw verspreiden van licenties
via een licentiesleutel.
– Aanpassingen, zoals aangepaste woorden, opdrachten
en automatische teksten, beheren en delen met meerdere
gebruikers.

Via eigen spraakopdrachten kunt u
routinetaken automatiseren en de
efficiëntie vergroten.

U kunt in één keer meerdere stappen uitvoeren:
– Maak zelf spraakopdrachten voor het invoegen van hand
tekeningen of standaardtekst in documenten.
– Maak tijdbesparende macro's om taken met meerdere
stappen, zoals het invullen van formulieren, te automatiseren.
– Deel aangepaste spraakopdrachten met andere Dragongebruikers via NMC.

Flexibele bedrijfslicentieprogramma's.

Mogelijkheid om een licentie aan te schaffen als onderdeel van het
open licentieprogramma (OLP). Zo ontworpen dat organisaties hun
productiviteit tegen een aantrekkelijke prijs kunnen vergroten.
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Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. is pionier en marktleider op het gebied van spraakgestuurde AI-innovaties die
mensen in staat stellen op een meer intelligente manier te werken en te leven. Het bedrijf levert oplossingen die
menselijke taal begrijpen en analyseren en hierop reageren. Dit maakt het mogelijk om productiever te werken en
versterkt de menselijke intelligentie. Nuance heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van domain en artificial
intelligence. Duizenden bedrijven in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, financiële dienstverlening,
telecommunicatie, overheidsorganisaties en detailhandel gebruiken de oplossingen van Nuance om een slimmere,
verbonden wereld mogelijk te maken. Ga naar www.nuance.com/nl-nl voor meer informatie.
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