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Mer frihet, samma PowerMic-upplevelse
PowerMic Mobile förvandlar din smartphone till en säker,  
trådlös mikrofon som kan användas med Windows-baserade 
skrivbordslösningar för taligenkänning.

PowerMic Mobile är optimerad för användning med Dragon 
Medical Direct/One och ger vårdpersonal frihet att röra sig mellan 
arbetsstationer, rum och platser samtidigt som de slutför klinisk 
dokumentation genom att använda en smartphone som trådlös  
mikrofon på skrivbordsenheten.

PowerMic Mobile gör det lättare för vårdpersonalen att vara produktiv tack 
vare stöd för driftsättning av virtualiserade elektroniska patientjournaler, 
knappar som användaren själv kan programmera och 256-bitars kryptering 
med heltäckande säkerhet i wifi- eller mobilnätverk. Vårdpersonal kan nu 
använda PowerMic Mobile som en kompletterande inmatningsenhet eller  
som ett alternativ till PowerMic eller andra hand- eller headsetmikrofoner  
som stöds.

Förvandla din smartphone till  
en säker, trådlös mikrofon.
PowerMic Mobile ger vårdpersonal frihet och mobilitet  
att skapa journalanteckningar där det passar bäst.

Hämta
Vårdpersonal hämtar helt 
enkelt iPhone- eller Android-
appen från appbutikerna.

Ansluta
När användarna loggar in på en 
PC som stöds parkopplas deras 
smartphones automatiskt med 
arbetsstationen så att de kan  
spela in ljud trådlöst.

Spela in
Smartphonens mikrofon spelar in ljudet 
och överför det direkt in i Nuances 
taligenkänningslösning på datorn. Allt 
fungerar precis som PowerMic, inklusive 
knapparna som användaren själv kan 
programmera.

SYSTEMKRAV

 — Kräver värdbaserad Nuance 
Management Server (NMS) och 
licensabonnemang. 

 — Lägsta enhetskrav är iPhone/
iPod/iPad (med minst iOS 12+) 
eller Android 9+ med WLAN eller 
internetuppkoppling och PC 
med Windows 10 och senare.
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Ökad mobilitet för vårdpersonal
Vårdpersonal kan göra sina 
journalanteckningar direkt när de 
träffar patienterna från alla tillgängliga 
arbetsstationer, med eller utan 
kabelansluten mikrofon.

Skalbar och centralt hanterad
PowerMic Mobile är mycket skalbar 
så att den kan utökas allteftersom 
organisationen växer. Det finns även 
möjlighet till webbaserad centralstyrning 
för att konfigurera och hantera 
användarkonton och inställningar.

Fungerar med virtuella datorer
Stationära datorer eller tunna klienter, 
på jobbet eller utanför kontoret – 
PowerMic Mobile ger vårdpersonal 
ökad mobilitet på sjukhus, på kliniker 
och hemma med stöd för virtualiserade 
elektroniska patientjournaler, oavsett 
leverantör eller slutpunkt.

Automatisk parkoppling med 
arbetsstationer 
PowerMic Mobile erbjuder flera intuitiva 
metoder för att parkoppla mobila 
enheter med applikationer, bland 
annat Windows-inloggning ID, Nuance-
användarnamn eller tokenbaserad 
parkoppling.

Funktioner och fördelar
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Knappar som användaren själv kan 
programmera
Med PowerMic Mobile går det lättare 
och snabbare att diktera tack vare 
programmeringsbara skärmknappar för 
att styra ljudinspelning, navigera i mallar 
och enkelt gå genom kliniska dokument 
för granskning och redigering.

Kompatibel med iOS och Android
Eftersom appen hämtas från App 
Store och Google Play Store är den 
betydligt enklare att distribuera till 
slutanvändarna.

Passar perfekt med PowerMic
Ge stöd till vårdpersonalens individuella 
preferenser och arbetsflöden genom 
att erbjuda en kombination av 
kabelanslutna PowerMic-enheter och 
PowerMic Mobile inom hela sjukhuset.

Optimerad för Nuance-lösningar
PowerMic Mobile är designad för att 
fungera med alla Windows-baserade 
datorlösningar och har testats och 
optimerats för användning med 
Dragon Medical Direct och andra 
hälsovårdslösningar från Nuance.
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