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De främsta fördelarna
 – Installeras på några minuter på 
vilken stationär eller bärbar dator i 
vårdmiljö som helst.

 – Stödjer företagsdistribution 
genom helt virtuella miljöer med 
tunna klienter eller nollklienter och 
VDI eller virtuella appar.

 – Ger tillgång till specialitetsspecifik 
medicinsk terminologi, 
anpassade ordlistor och mallar.

Huvudfunktioner
 – Ökar läkarnas produktivitet och 
effektivitet genom optimering av 
arbetsflöden.

 – Stöder alla 
virtualiseringsleverantörer, 
inklusive Citrix, VMware och 
Windows Terminal Services.

Dragon® Medical Direct är en säker, molnbaserad taligenkänningslösning 
som gör det möjligt för läkare att sköta all patientdokumentation muntligt 
och för sjukvårdsinrättningar att enkelt införa medicinsk taligenkänning 
i hela organisationen – alltmedan IT-avdelningen vinner tid och läkarnas 
produktivitet och effektivitet ökar.

Dragon Medical Direct är klart att använda enkel att bygga ut vid behov. 
Lösningen ger medicinsk taligenkänning via er befintliga infrastruktur 
av Windows-enheter, inklusive virtualiserade datorer och datorer med 
fjärråtkomst. Med Dragon Medical Direct kan användarna komma åt sina 
röstprofiler via flera kanaler. Överföringen från tal till text sker i realtid med 
stöd av de senaste medicinska ordlistorna, termerna och fraserna samt 
kliniska formateringsregler som ger en snabb och korrekt taligenkänning-
supplevelse. Bland funktionerna kan också nämnas stöd för PowerMic 
II/III, specialitetsspecifik medicinsk terminologi, automatisk detektering 
av användarens accent, automatisk förstärkningsreglering, anpassade 
ordlistor, autotexter och mallar.

Enkel att installera – ännu enklare att använda
 Dragon Medical Direct tar bara några minuter att installera på vilken 
stationär eller bärbar dator i vårdmiljö som helst. Inga komplicerade 
konfigurationsprocedurer eller administratörsprivilegier krävs. När lösnin-
gen är installerad är det bara för läkaren att öppna appen via startmenyn i 
Windows, placera markören där han eller hon vill att den dikterade texten 
ska dyka upp och börja diktera i vilket Windowsbaserat program som 
helst, oavsett om det är ett program för kliniska syften eller inte.

Säker, molnbaserad 
medicinsk 
taligenkänning
Medicinsk, AI-baserad taligenkänning för 
diktering vid markörplacering i journalsystemet. 
En kompakt, mångsidig lösning med en 
fantastisk prestanda.
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Funktioner och fördelar

Snabb, exakt och mobil
En snabb, responsiv taligenkänningslösning med exakta resultat 
samt talprofiler som enkelt kan användas från olika enheter.

Enkel att installera och underhålla
 Enklicksinstallation utan komplicerade 
konfigurationsprocedurer och automatiska uppdateringar sparar 
jobb för IT-avdelningen och gör användningen mindre krånglig 
för läkarna. Användarna kan vara igång inom ett par minuter.
 
Obegränsad produktivitet 
Tala fritt och hur mycket du vill, utan begränsning per 
användare. Läkarna kan vara produktiva oavsett var de befinner 
sig och koncentrera sig på varje unikt
patientfall, snarare än på tekniken.

Taligenkänning som lever upp till vårdmiljöns krav
All taldata överförs via kanaler med 256-bitars kryptering och 
TLS-protokoll för säkerhet i hela överföringskedjan.

Delbara talprofiler
Enskilda användares talprofiler, inklusive anpassade ordlistor 
och mallar, kan delas via Dragon Medical-appar för mobil, webb 
och skrivbord.

Besök vår webbplats om du vill 
veta mer om Dragon Medical 
Direct: www.nuance.se/
healthcare @voice4health
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