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Beveiligde cloudgerichte
spraakherkenningsoplossing
voor de gezondheidszorg
Spraakherkenningsoplossing in de cloud voor het dicteren van
medische gegevens in toonaangevende EPD-systemen: flexibele
lichtgewicht met de prestaties van een zwaargewicht
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Dragon® Medical Direct is een
beveiligde spraakherkenningsoplossing in de cloud met eindeloos veel
voordelen: zorgverleners kunnen
alle patiëntgegevens dicteren,
overal in de zorginstelling kan
spraakherkenning worden gebruikt,
de werkdruk van IT-medewerkers
neemt af en er wordt veel productiever en efficiënter gewerkt.
Dragon Medical Direct is uiterst
schaalbaar, gebruiksklaar en
werkt volledig vanuit de cloud. Het
programma levert spraakherkenning
voor de medische wereld en
maakt gebruik van de bestaande
infrastructuur met Windowsapparaten, met inbegrip van
gevirtualiseerde pc's en pc's op
afstand. Het compacte Windowsclientprogramma is binnen
een paar minuten gedownload
en geïnstalleerd en voorziet in
een beveiligde verbinding met
de Nuance Healthcare-cloud.
Het programma zet spraak
direct en heel nauwkeurig om
in tekst en biedt via diverse
communicatiekanalen toegang
tot spraakprofielen van gebruikers

en tot de allernieuwste medische
woordenboeken, termen, zinsdelen
en medische opmaakregels.
Dragon Medical Direct ondersteunt
bovendien PowerMic II/III,
taalmodellen voor medische
specialismen en automatische
detectie van gebruikersaccenten.
Gebruikers kunnen aangepaste
woordenlijsten, automatische
tekstblokken en sjablonen
gebruiken en handsfree tekst
corrigeren via "Select-and-Say".

Eenvoudig te installeren,
intuïtief in gebruik
Dragon Medical Direct kan binnen
een paar minuten op vrijwel elk
werkstation of elke laptop in een
medische omgeving worden
geïnstalleerd. Ingewikkelde configuratie en beheerdersrechten zijn
niet nodig. Na installatie openen
zorgverleners Dragon heel simpel
via het menu Start van Windows,
klikken op de plaats waar de
ingesproken tekst moet verschijnen
en beginnen te dicteren. Dit kan
in elk medisch of niet-medisch
Windows-programma (bijvoorbeeld
EPD, Microsoft Outlook®, Microsoft
Word®).

Belangrijkste voordelen
––Het programma is binnen enkele
minuten op elk werkstation of
elke laptop geïnstalleerd.
––Er is ondersteuning voor
bedrijfsbrede installatie via
volledig virtuele omgevingen met
thin clients of zero clients die
gebruikmaken van VDI of virtuele
programma's.
––Het programma voorziet in
een beveiligde verbinding met
de Nuance Healthcare-cloud
voor spraakverwerking en
systeembeheer.
––Gebruikers hebben toegang tot
taalmodellen voor medische
specialismen, aangepaste
woordenlijsten en sjablonen.
Belangrijkste functies
––Dankzij workflowoptimalisatie
gaat de productiviteit en
efficiency omhoog.
––Er is ondersteuning voor alle
virtualisatieleveranciers, zoals
Citrix, VMware en Windows
Terminal Services.
––Het programma is compatibel
met Dragon Medical Advisor,
dat zorgt voor gestroomlijnde
workflows, een snellere naleving
van ICD-10 en een snelle
facturering.
––Ingebouwde analysefuncties
bieden gebruiks- en adoptiedashboards en gedetailleerde
gebruiksstatistieken.

Healthcare Solutions
Dragon® Medical Direct

Functies en voordelen
Snel, nauwkeurig, overal
toegankelijk
Snelle, alert reagerende en
uiterst nauwkeurige gebruiksklare
spraakherkenningsoplossing voor
medische gegevens met spraakprofielen die eenvoudig via allerlei
apparaten toegankelijk zijn.
Geen grote investeringen
Betaalbare abonnementen zorgen
ervoor dat u geen grote investeringen ineens hoeft te doen.
Eenvoudig te installeren en te
beheren
Geen ingewikkelde configuratie,
installatie met één klik en automatische updates, dus minder werk voor
IT-medewerkers en minder gedoe
voor zorgverleners. Gebruikers
kunnen binnen een paar minuten
aan de slag.
Geen leerfase
Zorgverleners hoeven niet eerst
een leerfase te doorlopen om een
spraakprofiel te creëren. Accenten
worden automatisch gedetecteerd
en profielen worden steeds nauwkeuriger. Dit zorgt direct voor een
optimale ervaring.
Grenzeloze productiviteit
Onbeperkt tekst inspreken, in uw
eigen woorden en zoveel als u
wilt: zorgverleners kunnen altijd
en overal productief blijven en
zich concentreren op het verhaal
van de patiënt in plaats van op de
technologie.
Spraakherkenning die
voldoet aan de eisen voor
de gezondheidszorg
Spraakgegevens worden via
kanalen met 256-bits codering
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verzonden met gebruikmaking
van TLS-protocollen. Zo zijn uw
gegevens van begin tot eind goed
beveiligd.
Gegevens, analyses en inzichten
Online portaal voor beheerder om
adoptietrends en gebruikersefficiency te volgen, goedgefundeerde
beslissingen te nemen en optimaal
te profiteren van uw investeringen
in Nuance.
Gedeelde spraakprofielen
Spraakprofielen van individuele
gebruikers, inclusief aangepaste
woordenlijsten en sjablonen,
kunnen worden gedeeld via apps en
web- en bureaubladprogramma's
die door Dragon Medical worden
ondersteund.

Spraakprofielen op
meerdere apparaten
gebruiken
Met Dragon Medical Connect zijn
spraakprofielen, inclusief persoonlijke sjablonen en aangepaste
woorden, toegankelijk op meerdere
apparaten en platforms via Dragon
Medical Direct, Dragon Medical
Network Edition en EPD-systemen
met spraakbesturing van Dragon
Medical op mobiele apparatuur,
het web en pc's.

"We wilden ten minste
30% van de patiëntverslagen overbrengen
naar de cloud met
behulp van Nuancetechnologie en het
EPD-systeem van
Cerner. Al binnen een
paar weken zagen we
dat 60-90% van de
medewerkers in onze
ziekenhuizen het
systeem vrijwillig
gebruikt. Zo'n groot
aantal bereik je alleen
als je een goede tool
aanbiedt."
Ehab Hanna, arts
Chief Medical Information Officer
Universal Health Services

Nuance Professional
Services
Maak gebruik van Professional
Services van Nuance om volledig
te profiteren van uw investering in
Dragon Medical. Onze deskundigen
bieden planning, implementatie,
training en aanbevolen werkwijzen,
zodat u met succes uw werk kunt
doen.

http://netherlands.nuance.com/gezondheidszorg
@voice4health

Ga naar netherlands.nuance.com/
gezondheidszorg voor meer informatie
over Dragon Medical Direct.
@voice4health
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