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Meer vrijheid, dezelfde PowerMic-ervaring
PowerMic Mobile maakt van uw smartphone een goed beveiligde 
draadloze microfoon voor gebruik in combinatie met Windows- 
bureaubladoplossingen voor medische spraakherkenning.

PowerMic Mobile is geoptimaliseerd voor gebruik met Dragon Medical 
Direct en Dragon Medical One en geeft zorgverleners de vrijheid om  
met hun smartphone patiëntgegevens te dicteren, ongeacht in welke  
kamer of op welke locatie ze zijn, en op meerdere computers.

“Dankzij PowerMic Mobile zijn veel zorgverleners nu 
enthousiast over mobiliteit en technologie en dus ook 
over Dragon Medical en medische documentatie.”

 — Dr. Stephanie Lahr, Chief Medical Information Officer, Kootenai Health

PowerMic Mobile vergroot de productiviteit en het gemak van de zorgverlener 
en biedt ondersteuning voor gevirtualiseerde EPD-installaties, door de gebruiker 
in te stellen knoppen en 256-bits codering met end-to-end beveiliging via 
een WiFi-netwerk of mobiel netwerk. Zorgverleners kunnen er nu voor kiezen 
PowerMic Mobile te gebruiken als extra invoerapparaat of als alternatief voor  
de PowerMic of andere ondersteunde handmicrofoons of headsets.

Gebruik uw smartphone als  
veilige draadloze microfoon.
PowerMic™ Mobile geeft zorgverleners de vrijheid  
om patiëntgegevens te dicteren met hun smartphone.

Downloaden
Zorgverleners kunnen de 
iPhone- of Android-app 
gewoon downloaden van  
de App Stores.

Verbinden
Gebruikers melden zich aan bij een pc 
die de software ondersteunt, waarna 
hun smartphone automatisch wordt 
gekoppeld aan het werkstation voor 
draadloze audio-opnamen.

Opnemen
De audio wordt via de microfoon 
van de smartphone opgenomen 
en direct ingevoerd in de Nuance- 
bureaubladoplossing voor 
spraakherkenning. De microfoon werkt 
precies als de PowerMic en net als bij  
de PowerMic kunnen de knoppen door  
de gebruiker worden ingesteld.

SYSTEEMVEREISTEN

 — Gehoste Nuance Management 
Server (NMS) en abonnement 
op bedrijfslicentie.  

 — Minimaal iPhone/iPad (met iOS 
11+) of Android 6 met WLAN- of 
internetverbinding en pc met 
Windows 10 en hoger.
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Grotere mobiliteit van de 
zorgverlener 
Zorgverleners kunnen hun 
patiëntgegevens tijdens het  
consult direct op elk beschikbaar 
werkstation invoeren, met of  
zonder vaste microfoon.

Schaalbaar en centraal beheerd
PowerMic Mobile is zeer schaalbaar 
en groeit mee met uw organisatie. 
Gebruikersaccounts en -voorkeuren 
kunnen via internet centraal worden 
geconfigureerd en beheerd.

Werkt met virtuele bureaubladen
Desktop of thin client, op kantoor 
of erbuiten, PowerMic Mobile zorgt 
voor een grotere mobiliteit in het 
hele zieken- huis, in externe klinieken 
en thuis, met ondersteuning voor 
gevirtualiseerde EPD’s, ongeacht 
leverancier en eindpunt.

Automatische werkstationkoppeling
PowerMic Mobile biedt een aantal 
intuïtieve manieren om mobiele 
apparaten te koppelen aan 
doelprogramma’s, bijvoorbeeld 
via tokens, de aanmeldings-ID 
van Windows of de Nuance 
Application-gebruikersnaam.

Functies en voordelen
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Door de gebruiker instelbare 
knoppen
Met PowerMic Mobile kunnen 
gebruikers eenvoudiger en sneller 
dicteren dankzij instelbare knoppen 
op het scherm. Daarmee kunnen ze 
audio-opnamen maken en eenvoudig 
sjablonen invullen en klinische 
documentatie beoordelen en bewerken.

Compatibel met iOS en Android
De app is verkrijgbaar via de App 
Store en Google Play Store, waardoor 
distributie onder eindgebruikers heel 
eenvoudig is.

Perfecte partner voor PowerMic’s
Ondersteunt via een combinatie 
van vaste PowerMic’s en PowerMic 
Mobile de voorkeuren en workflows 
van elke zorgverlener in de 
gezondheidsinstelling.

Geoptimaliseerd voor 
Nuance-oplossingen 
PowerMic Mobile werkt met elke 
Windows- bureaubladoplossing en is 
volledig getest en geoptimaliseerd voor 
gebruik met Dragon Medical One en 
andere Nuance- oplossingen voor de 
gezondheidszorg.
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