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Data Sheet

Gebruik uw stem voor optimale productiviteit.
Of u nu student, docent, leraar,
thuiswerker, freelancer, schrijver/
blogger of consultant bent of
gewoon veel achter de computer
zit, u heeft meer dan genoeg te
doen en wilt alle taken op de
computer uiterst snel afhandelen.
Wanneer u de computer met het
toetsenbord en de muis bedient,
kost dat veel tijd en zijn er vaak
correcties nodig. Bovendien leidt
deze methode tot belasting van uw
armen, nek en rug, zelfs als u snel
kunt typen. Zou het niet geweldig
zijn als u op een andere manier met
de computer kunt werken? Een
natuurlijke, nauwkeurige manier die
zorgt voor snelheid en ongekende
productiviteit?
Dragon NaturallySpeaking 13
Premium is spraakherkenningssoftware waarmee u snel en
nauwkeurig meer op de computer
kunt doen, gewoon met uw stem.
Verbluffend snel, eenvoudig en
handig dicteert en bewerkt u
documenten, handelt u uw e-mail
af, zoekt u op internet en gebruikt u
social media. Stop met typen, begin
te praten en ga aan de slag.
Voordelen van Dragon
NaturallySpeaking
– De snelste en meest nauwkeurige
manier om met uw computer te
werken. U kunt tot driemaal sneller
praten dan typen. Met Dragon
spreekt u uw tekst gewoon uit
en verschijnt deze direct op het
scherm, waardoor u meer doet in
minder tijd.

– Vrijheid en flexibiliteit om te werken
op de manier die u wilt. Met
Dragon kunt u op een handige,
ergonomische manier met uw
computer werken. U kunt in de
meeste productiviteitsprogramma’s
en webtoepassingen uw computer
met spraak besturen, dicteren en
bewerken met uw stem. Gebruik
de meegeleverde door Nuance
goedgekeurde microfoon of de
microfoon die in veel van de
nieuwste laptops is ingebouwd
voor nog meer flexibiliteit en gemak.
– Probleemloos installeren,
probleemloos aan de slag. Dragon
13 biedt een snelle, eenvoudige
installatie, handige rondleidingen
en intuïtieve toegang tot talloze
krachtige functies. Hierdoor
profiteert u onmiddellijk van de
voordelen van spraakherkenning
en kunt u steeds productiever
werken naarmate u het
programma vaker gebruikt.
Functies en voordelen
– De snelste en meest nauwkeurige
manier om met uw computer te
werken. Dragon herkent spraak
direct met een nauwkeurigheid
tot maar liefst 99%, biedt een
spraakgestuurde interface op
maat, blijft leren van veelgebruikte
woorden en zinnen en wordt
steeds nauwkeuriger naarmate u
het programma vaker gebruikt.
– Met uw stem tekst dicteren of
invoeren op alle plaatsen waar
u gewoonlijk typt. Met Dragon
staat niets uw productiviteit en
creativiteit meer in de weg omdat

Belangrijkste functies en
voordelen
– Spraakgestuurde interface die
van u leert: het programma wordt
steeds nauwkeuriger en wordt
volledig op u afgestemd, waardoor
u meer doet in minder tijd.
– Documenten opstellen, opmaken
en bewerken met uw stem: hardop
denken en uw creativiteit de vrije
loop laten.
– Tekst dicteren in gangbare
programma’s, ook via internet.
– Ergonomisch werken door de
computer met uw stem te bedienen
en uw handen vrij te houden.
– Inclusief een door Nuance
goedgekeurde microfoon. Flexibel
kiezen voor een microfoon, met
inbegrip van de microfoons die in
veel laptops zijn ingebouwd.
– Onderweg notities opnemen met
een digitale spraakrecorder, zodat
u deze later kunt laten uitschrijven.
– Aangepaste woordenlijsten
importeren/exporteren om unieke
woorden met collega’s te delen.
– Zelf spraakopdrachten maken om
veelgebruikte tekst en afbeeldingen
in te voegen.
– Eenvoudig proeflezen dankzij de
tekst-naar-spraakfunctie of door
een audiobestand met gedicteerde
tekst af te spelen.
– Een intuïtief ontwerp en handige
rondleidingen waardoor u direct
aan de slag kunt en het programma
snel onder de knie heeft.
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u gewoon tegen uw computer
kunt praten. Uw gesproken ideeën
worden omgezet in tekst en uw
spraakopdrachten in actie, zonder
dat u zich zorgen hoeft te maken
over spel- of typefouten.
– Documenten bewerken en
opmaken, gewoon met uw stem.
Met Dragon kunt u met uw stem
tekst selecteren en bewerken en
opmaak toepassen, zoals vet,
onderstrepen, hoofdlettergebruik
en nog veel meer. Een document
schrijven is nog nooit zo
eenvoudig geweest.
– Uw computer bedienen met
uw stem. Programma’s starten,
menuopdrachten selecteren,
toetsfuncties kiezen, tussen
vensters schakelen, internetten,
e-mails maken en verzenden
en nog veel meer, u doet het
allemaal gewoon door te praten.
De voordelen zijn eindeloos: u
heeft uw handen vrij en kunt
comfortabeler en ergonomischer
met uw pc werken.
– Superieure functies voor dicteren
en bewerken met uw stem en
ongeëvenaarde spraakgestuurde
bediening in gangbare programma’s.
Met Dragon beschikt u over
krachtige spraakgestuurde
bediening plus volledige tekstbesturing (ook voor bewerkingen
en opdrachten) in tal van gangbare
programma’s, waaronder
webtoepassingen zoals Gmail™,
Outlook®.com en Yahoo! Mail®
binnen Internet Explorer®, Firefox®
en Chrome™. Hierdoor kunt u in
recordtijd documenten maken en
taken op de computer afhandelen.
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– Keuze uit microfoons voor vrijheid
en flexibiliteit. Dankzij de functie
voor microfoondetectie ziet u
in Dragon automatisch welke
microfoons beschikbaar zijn.
Het is ook mogelijk om binnen
één profiel meerdere soorten
audioapparaten te gebruiken. Dat
betekent dat u heel eenvoudig
kunt overschakelen op een andere
microfoon met behoud van al uw
voorkeuren voor nauwkeurigheid
en opmaak. Ga naar support.
nuance.com/compatibility voor
een overzicht van door Nuance
goedgekeurde microfoons.
– Onderweg dicteren en de opname
laten uitschrijven. Neem altijd
en overal notities op wanneer
deze nog vers in het geheugen
liggen zodat u gedetailleerde
documenten kunt maken. Gebruik
een door Nuance goedgekeurde
digitale spraakrecorder (voor
geavanceerde opnamefunctionaliteit) of de gratis Dragon
Recorder-app op een compatibel
iOS®-apparaat. Wanneer u weer
achter uw pc zit, zet Dragon de
audiobestanden automatisch in
tekst om.
– Aangepaste woordenlijsten
importeren/exporteren. Met
de lexiconbewerker van
Dragon kunt u aangepaste
woordenlijsten maken met
veelgebruikte afkortingen,
eigennamen of bedrijfsspecifieke
uitdrukkingen. Deze worden dan
nog nauwkeuriger herkend, zodat
u minder correcties hoeft door
te voeren. U kunt deze lijsten
importeren en exporteren, zodat
u ze kunt delen met collega’s
die dezelfde unieke terminologie
gebruiken.

– Zelf spraakopdrachten maken
om veelgebruikte tekst en
afbeeldingen in te voegen.
Met Dragon Premium kunt u
snel en eenvoudig uw eigen
spraakopdrachten maken
waarmee u in een handomdraai
veelgebruikte tekst en afbeeldingen
invoegt. Door een eenvoudige
opdracht uit te spreken kunt
u handtekeningen, logo’s,
afbeeldingen, standaard-tekst en
nog veel meer invoegen, zodat u
veel tijd bespaart.
– Tekst beluisteren via de natuurlijk
klinkende tekst-naar-spraakfunctie
of door een audiobestand met
gedicteerde tekst af te spelen.
Met de tekst-naar-spraakfunctie
van Dragon kunt u geselecteerde
tekst laten voorlezen. Proeflezen
wordt zo wel heel eenvoudig en
u kunt nog beter multitasken. U
kunt ook een audiobestand met
gedicteerde tekst beluisteren.
De gesproken tekst verschijnt
gemarkeerd op het scherm.
– Probleemloos installeren,
probleemloos aan de slag.
Met Dragon kunt u snel aan de
slag en kunt u spraakherkenning
binnen de kortste keren effectief
inzetten, gewoon door het
programma vaak te gebruiken.
Ook meer geavanceerde functies
kunt u moeiteloos gebruiken,
zodat uw productiviteit nog verder
omhoog gaat.
Ga naar netherlands.nuance.com/
dragon voor meer informatie over
Dragon NaturallySpeaking 13
Premiumen een volledig overzicht
van de Dragon-spraakherkenningsproducten.
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