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PERSOONLIJKE PRODUCTIVITEIT DOOR SNEL EN NAUWKEURIG TE DICTEREN
Word productiever en creatiever door ideeën die in u opkomen direct om te
zetten in tekst. Met Dragon Premium verschijnen uw uitgesproken woorden
driemaal sneller op het scherm dan wanneer u typt, direct nauwkeurig tot maar
liefst 99%. Ook het corrigeren en aanpassen van gedicteerde tekst is snel en
eenvoudig.
NIEUW! Bewerkbare tekst wordt op natuurlijke wijze voorgelezen voor
eenvoudig proeflezen en efficiënt werken.
Dragon Premium past zich aan uw stem en schrijfstijl aan voor steeds betere
herkenningsresultaten. U kunt in Dragon zelfs een eigen lexicon instellen met
afkortingen, namen en andere unieke zinsdelen die u vaak gebruikt.
EFFECTIVITEIT EN GEBRUIKSGEMAK - DIRECT NA INSTALLATIE
NIEUW! Via de simulaties in de interactieve rondleiding leert u snel hoe u
tekst kunt dicteren, corrigeren en bewerken, zodat u in recordtijd effectiever
met Dragon aan de slag kunt.
In de Dragon-zijbalk staan alle belangrijke spraakopdrachten en tips op
één handige locatie op het bureaublad. Bovendien kunt u altijd rekenen op
assistentie via de Help-schermen.

Bestuur uw pc met enkel uw stem
Met de spraakherkenningssoftware Dragon®
NaturallySpeaking® 12 Premium verhoogt u uw
persoonlijke productiviteit doordat u met uw
stem uw pc bestuurt. Uw woorden verschijnen
driemaal sneller op het scherm dan wanneer u
ze typt en zonder spelfouten. Start programma’s,
selecteer menuopties, open en sluit bestanden
en ga naar andere vensters - alles met simpele
spraakopdrachten. Met Dragon Premium kunt u al
pratende:
•
•
•
•
•
•

Documenten en spreadsheets dicteren
E-mails opstellen en versturen
Zoeken op internet of op uw computer
Berichten posten op Facebook en Twitter
Uw pc en programma’s aansturen en bedienen
Notities opnemen op een digitale spraakrecorder
of een compatibel iOS-apparaat voor
automatische transcriptie wanneer u weer aan
uw pc zit.

Dragon Premium werkt vanaf het allereerste begin
fantastisch en is heel simpel in het gebruik. Het
programma wordt geleverd met alles wat u nodig
heeft, inclusief een interactieve rondleiding en
een uitstekende headset-microfoon. Met Dragon
Premium werkt u comfortabel met uw pc en doet u
meer in minder tijd – op het werk, thuis, op school
of waar u ook bent.
Naast Nederlands kunt u bovendien ook dicteren in
het Engels, Frans en Duits.

EFFICIËNTIE DOOR TIJDBESPARENDE SPRAAKOPDRACHTEN
Met één spraakopdracht als “Stuur een e-mail naar Jan Smits en Peter van Vliet”
of “Zoek op het web naar financieel adviseurs in Amsterdam” voert u meerdere
stappen uit. Met de sneldictaten van Dragon kunt u direct e-mails versturen,
afspraken plannen, berichten posten op Facebook of Twitter of zoeken op uw pc.
U kunt ook uw eigen opdrachten maken om routinetaken op uw pc sneller uit te
voeren dan ooit.
OPTIMALE CONTROLE DANKZIJ ONDERSTEUNING VOOR WINDOWS- EN
WEBTOEPASSINGEN
U kunt Dragon Premium gebruiken met veel van uw favoriete Windows®programma’s. U kunt teksten in Microsoft® Word, Excel®, Outlook®, OpenOffice™
Writer en andere programma’s dicteren, bewerken en opmaken. Of informatie
zoeken op internet met Internet Explorer®, Mozilla® Firefox® of Google Chrome™.
• NIEUW! Gebruik Dragon met twee van de meest populaire
webmailprogramma’s – Gmail™ en Hotmail® – en profiteer van volledige
tekstbesturing en spraakopdrachten voor veelgebruikte handelingen.
MEER COMFORT EN GEMAK – OOK ONDERWEG
Leg notities en ideeën vast wanneer deze nog vers in het geheugen liggen –
waar u ook bent. Gebruik Dragon Premium om op uw werk, thuis, op school of
onderweg tekst te dicteren. Voor optimaal gebruikersgemak kunt u:
• Een door Nuance goedgekeurde digitale spraakrecorder of compatibel iOSapparaat (beide niet meegeleverd) gebruiken om onderweg uw gedachten vast
te leggen; Dragon zorgt later voor automatische transcriptie op uw pc.
• NIEUW! Gebruik een draadloze headset voor nog meer gebruikersgemak
en mobiliteit; dankzij breedband Bluetooth-ondersteuning is de
herkenning optimaal.
• NIEUW! Uw iPhone®, iPod® touch (4de gen.), iPad® of compatibele Android™apparaat gebruiken als externe microfoon voor nog meer vrijheid en
flexibiliteit.
Systeemvereisten • Processor: We raden een 2,2-GHz Intel® Dual Core-processor of een gelijkwaardige AMD-processor
aan. (Minimaal een 1-GHz Intel® Pentium®-processor of gelijkwaardige AMD-processor, of een 1,66-GHz Intel® Atom®-processor.)
OPMERKING: Het programma werkt sneller met een snellere processor. (BELANGRIJK: SSE2-instructieset is vereist.) • Cachegrootte
van de processor: We raden 2 MB L2-cache aan. (Minimum:) 512 KB L2-cache) • Beschikbare schijfruimte: 4 GB • Ondersteunde
besturingssystemen: • Microsoft Windows 7 en hoger (32- en 64-bits) • Microsoft Windows Vista SP2 (32- en 64-bits) • Microsoft
Windows XP SP3 (alleen 32-bits) • Windows Server 2008 SP2 en R2 (32- en 64-bits) • RAM: We raden 2 GB voor Windows XP, Windows
Vista, Windows 7 en Windows Server 2008 (32-bits), 4 GB voor Windows 7 en Windows Server 2008 (64-bits) aan. (Minimum:) 1 GB voor
Windows XP en Windows Vista en 2 GB voor Windows 7 en Windows Server 2008.) • Microsoft Internet Explorer 7 of hoger voor online
hulp (gratis te downloaden van www.microsoft.com) • Internet Explorer 9, Firefox 12 of hoger of Google Chrome 16 of hoger vereist voor de
uitgebreide mogelijkheden van Gmail en Hotmail • Geluidskaart met ondersteuning voor 16-bits opnames • Dvd-romstation voor installatie
• Door Nuance goedgekeurde ruisarme headset-microfoon (meegeleverd). Zie voor meer informatie support.nuance.com/compatibility/
(ook voor USB-adapters en digitale spraakrecorders).
Tijdens de installatie wordt gecontroleerd of uw systeem voldoet aan de minimale vereisten. Als dit niet het geval is, wordt de installatie
van Dragon NaturallySpeaking afgebroken.Opmerking: Voor automatische productactivering (een snel, anoniem proces) is een
internetverbinding vereist.
Met deze Dragon-editie is het niet mogelijk direct te dicteren in EPD-systemen (elektronische patiëntdossiers). Gebruik voor EPD-ondersteuning
Dragon Medical Edition.
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