CASE STUDY

DRAGON NATURALLYSPEAKING IS ONMISBAAR VOOR CONSENSO ADVOCATENKANTOOR
Nuance Communications is met Dragon NaturallySpeaking de standaard in spraaktechnologie. Dankzij de
software wordt communiceren met de computer een pak sneller, intuïtiever en productiever. Gevolg, je kan
meer energie steken in werken en creatieve processen en je verliest minder tijd met klikken en typen.
Michel Vanbuul, vennoot in het advocatenkantoor ConSenso in Tongeren en in Genk, is een Dragongebruiker
sinds versie 7 en is ideaal geplaatst om tekst en uitleg te geven bij zijn ervaringen met Nuance. Als advocaat is
mr. Vanbuul voornamelijk actief in het bank- en kredietrecht, bouwrecht en verbintenissenrecht.
Mr. Vanbuul dicteerde in zijn lange advocatencarrière altijd al brieven, conclusies
en andere documenten om ze dan door het secretariaat dactylografisch te laten
uitwerken. Het grote nadeel daarvan was dat de aldus gedicteerde documenten
nog grondig nagelezen en verbeterd moesten worden. Dit bracht uiteraard een
hoop tijdverlies met zich mee.
Al jarenlang maken allerlei mensen gebruik van Dragon op de pc om productiever
te zijn, tijd te besparen en snel hun ideeën vast te leggen.
“Sedert ik de spraaktechnologie van Dragon in gebruik genomen heb, dicteer ik mijn conclusies en alle
moeilijke documenten met de spraaktechnologie waardoor ik het resultaat onmiddellijk op het scherm
krijg. Dit vergemakkelijkt op aanzienlijke wijze het denkwerk omdat ik voor mij op het scherm de vorige
gedachtegangen kan lezen, zonodig erop kan ingrijpen en er verder op kan bouwen in de argumentatie.”,
zegt mr. Vanbuul.
Hoewel hij geen problemen heeft met het klavier, gaat het via spraaktechnologie allemaal een pak vlotter
en vooral sneller. Zeker omdat de software slimmer wordt naarmate je er meer mee werkt. Zo legde hij in
enkele maanden tijd een juridisch lexicon aan waardoor de spraaktechnologie nagenoeg perfect kan
worden gebruikt in de juridische context.
Nuance slaagt er met elke nieuwe versie van de Dragon NaturallySpeaking in om meer en meer
computertaken met de stem te besturen. Hierdoor is deze software zowel nuttig in het professionele
leven als privé. De software is niet enkel accuraat en transparant maar geeft de gebruiker ook de vrijheid
om aan ideeën te werken via spraak, zegt Sarah Lobbens, Marketing Manager Benelux en Italië van
Nuance.
Het professionele gebruik primeert maar ook in het privéleven springt Dragon te hulp. Zo gebruikt mr.
Vanbuul de software ook tijdens groepsreizen om op een kleine netbook het reisverslag te maken voor
zijn reisgenoten. “Als we uren op trein, bus of vliegtuig zitten, moet ik maar mijn netbook en draagbare
microfoon bovenhalen, en ik kan de gebeurtenissen van de dag zo dicteren voor mijn reisverslag.”
De meegeleverde draadloze headset zorgt er ook voor dat teksten opstellen een pak vlotter en
aangenamer gaat.
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“Nu ik mijn handen vrij heb kan ik tijdens het dicteren mijn dossier raadplegen of op het klavier
aanpassingen aanbrengen.”
Mr. Vanbuul concludeert dan ook: “Ik kan mij nu al niet meer voorstellen dat ik het ooit anders heb
moeten doen. Voor mij heeft de spraaktechnologie van Dragon na meer dan 30 jaar advocatenpraktijk een
nieuwe dimensie gecreëerd in de uitoefening van mijn beroep.”
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Dragon-gebruiker sinds versie 7
Over ConSenso
ConSenso is een multidisciplinair advocatenkantoor, waarin de 16 advocaten gespecialiseerd zijn in
ondermeer ondernemingsrecht, bank- en kredietrecht, familierecht, sociaal recht ... Hierdoor kan een
enorm breed spectrum aan zaken behandeld worden. ConSenso heeft twee vestigingen, een in Tongeren
waar 7 advocaten en een in Genk waar 9 advocaten werkzaam zijn. Ga voor meer informatie naar
www.consenso.be
Over Nuance
Nuance is wereldwijd een toonaangevende leverancier van spraak- en beeldoplossingen voor bedrijven en
consumenten. Dankzij onze technologieën, toepassingen en diensten hebben mensen eenvoudiger
toegang tot informatie en kunnen ze gemakkelijker documenten maken, delen en gebruiken. Elke dag
werken miljoenen gebruikers en duizenden bedrijven met de beproefde producten van Nuance. Ga voor
meer informatie naar www.nuance.be of netherlands.nuance.com.
Met de laatste versie van Dragon NaturallySpeaking kunnen bijna alle computertaken met de stem
worden bestuurd. Documenten aanmaken, e-mails versturen, surfen op internet, berichten plaatsen op
Facebook en Twitter, werken met jouw favoriete toepassingen... alles gaat tot drie keer zo snel als typen.
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