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Overzicht

Dragon Professional.
De juiste oplossing
voor uw bedrijf.
Effectief en efficiënt op meerdere computers
werken met spraakherkenning.
Dragon NaturallySpeaking 13 Professional is bij
uitstek geschikt voor een zakelijke omgeving en laat
iedereen in uw bedrijf ongekend productief werken.
De functies van Dragon NaturallySpeaking 13
Premium of Home zijn fantastisch voor
thuiswerkers. Voor bedrijfsomgevingen biedt
Dragon Professional functies waarmee meerdere
gebruikers op een rendabele, snelle manier met
spraakherkenning kunnen werken.
Dragon eenvoudig op meerdere computers implementeren,
beheren en aanpassen
Met Dragon Professional kan Dragon op meerdere computers worden
beheerd. Systeembeheerders besparen hierdoor tijd en hoeven minder
ondersteuning te verlenen. Voordelen:
––De installatie en implementatie op meerdere computers aanpassen.
––Dragon en alle gebruikersprofielen en -configuraties beheren en
onderhouden (wijzigen, herstellen, upgraden, verwijderen).
––Bestaande fysieke exemplaren en eerdere versies in één implementatie
onderbrengen en eenvoudig centraal beheren.
Met het geïntegreerde Windows-installatieprogramma (MSI) met aangepaste
opties kunnen IT-beheerders Dragon op meerdere computers implementeren.
Omdat alle aangepaste opdrachten en woordenlijsten van Dragon
Professional kunnen worden gedeeld, kunnen updates van deze aangepaste
onderdelen eenvoudig worden verspreid.
U kunt ook instellen op welke locatie gebruikersprofielen worden
opgeslagen, en bijhouden hoeveel gebruikersprofielen zijn gemaakt en
door wie dat is gedaan (dit is bijvoorbeeld handig om te controleren
of aan de licentievereisten wordt voldaan). Omdat u controle over alle
gebruikersconfiguraties heeft, zijn onderhoudstaken zoals akoestische
optimalisatie en optimalisatie van taalmodellen efficiënter te plannen.

Dragon NaturallySpeaking 13
Professional is specifiek ontwikkeld
voor gebruik in bedrijven en biedt
tal van voordelen voor medewerkers
met uiteenlopende rollen:
––Een IT-beheerder die wil dat
implementatie en ondersteuning
moeiteloos verlopen en
aanpassingen efficiënt kunnen
worden doorgevoerd.
––Een manager die de
productiviteit van medewerkers
van een afdeling of bedrijf
wil verhogen om de algehele
bedrijfsresultaten te verbeteren.
––Een medewerker die op
kantoor, extern of onderweg
werkt en die overal onmiddellijk
productiever wil zijn zonder dat
het nodig is om instellingen of
configuraties aan te passen.
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Eenvoudig aangepaste opdrachten
voor meerdere gebruikers maken en implementeren
Met Dragon NaturallySpeaking 13 Professional is het mogelijk om aangepaste
opdrachten snel en eenvoudig aan alle gebruikers in een bedrijf beschikbaar
te stellen. Met aangepaste spraakopdrachten kunnen steeds terugkerende of
handmatige processen worden geautomatiseerd en in bestaande workflows
worden opgenomen. Met uw stem kunt u dus taken stroomlijnen en processen
beheren die uit meerdere stappen bestaan. Deze aangepaste opdrachten
kunnen onder meerdere gebruikers worden verspreid. Zelf maken is dus niet
nodig en iedereen kan direct ermee aan de slag om productiever te werken.
Dragon Professional biedt tal van opties voor het maken van aangepaste
opdrachten die u precies op de vereisten van uw workflow kunt afstemmen:
opdrachtnamen die u zelf kunt bepalen, sjablonen die u kunt invullen, de
macrorecorder en geavanceerde scripts waarmee een reeks acties met één
eenvoudige spraakopdracht kan worden uitgevoerd.
--Aangepaste opdrachten met open einde: Nieuw in Dragon 13 Professional
zijn aangepaste opdrachten voor dicteren met open einde: hiermee kunt u
de naam van een opdracht laten eindigen op elk willekeurig woord of elke
willekeurige zin in de woordenlijst van Dragon, in plaats van een woord of zin
uit een gedefinieerde lijst met opdrachtvariabelen. Dit maakt het mogelijk
om opdrachten samen te stellen waarmee gebruikers kunnen zoeken naar
bepaalde woorden op het intranet van het bedrijf (vergelijkbaar met de
ingebouwde zoekopdracht “Zoek op Wikipedia naar…”).
--Dragon-sjablonen: Het kan een hele uitdaging zijn om formulieren of
bestanden met velden in te vullen, maar met Dragon Professional doet u
dat eenvoudig met uw stem. U kunt variabele velden toevoegen aan een
sjabloon in een tekstdocument en zo met Dragon Professional eenvoudig
veelgebruikte formulieren invullen. Dat werkt veel handiger en bespaart
tijd. U hoeft alleen maar “Volgend veld” te zeggen om naar een ander
formulierveld te gaan.
--Macrorecorder: Met de macrorecorder van Dragon legt u toetsaanslagen
en muisklikken vast en is één spraakopdracht voldoende om een reeks
acties uit te voeren. Dit is een handige functie voor veelvoorkomende taken
waarvoor doorgaans meerdere opdrachten of handmatige acties zijn vereist.
--Stapsgewijze opdrachten: Met de optie Stap voor stap in de Dragonwizard kunt u een reeks acties stapsgewijs automatiseren, zoals het
starten van een programma of het inschakelen van een functie. Het is dus
eenvoudig om een actie of een reeks acties met één spraakopdracht te
automatiseren, ook als u geen verstand van programmeren heeft.
--Geavanceerde scripts: Dragon biedt een geavanceerde scripttaal die
veel wegheeft van VBA. Hiermee kan iedereen met ook maar een beetje
kennis van programmeren van alles en nog wat met spraakopdrachten
afhandelen, zoals formulieren en interactie met diverse programma’s.
Als u een bepaalde aangepaste functie op de computer met spraak wilt
bedienen voor betere integratie met uw programma’s en uw specifieke
workflows, is dat met geavanceerde scripts mogelijk.
Eenvoudig aangepaste woordenlijsten
voor meerdere gebruikers maken en implementeren
Al naargelang de branche, het bedrijf, de afdeling of functie hanteren gebruikers
een verschillend jargon of gebruiken ze een andere terminologie. Bij een
verzekeringsmaatschappij worden bijvoorbeeld geheel andere woorden, zinnen
en afkortingen gebruikt dan bij een overheidsinstelling. Marketeers bedienen
zich van een geheel andere taal dan productiemedewerkers.
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Voordelen van Dragon
NaturallySpeaking 13
Professional in het kort:
––Dragon eenvoudig op meerdere
computers implementeren,
beheren en aanpassen
––Eenvoudig aangepaste opdrachten
voor meerdere gebruikers maken
en implementeren
––Eenvoudig aangepaste
woordenlijsten voor meerdere
gebruikers maken en
implementeren
––Productiviteit van medewerkers
onderweg verhogen
––Eenvoudig transcripties in batches
afhandelen en achteraf bewerken
––Naleving van de
toegankelijkheidsvereisten
––Besparingen met het
bedrijfslicentieprogramma
––Altijd volledig up-to-date en soepel
werken op de manier die u wilt.
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In Dragon 13 Professional is het mogelijk om aangepaste woorden met de
gewenste opmaakeigenschappen rechtstreeks aan de woordenlijst toe te
voegen. Hierdoor wordt wat alles wat u dicteert, nauwkeurig getypt op de
manier die bij uw functie past. Deze woordenlijsten kunnen desgewenst
worden geïmporteerd en geëxporteerd in indelingen als XML en kunnen
daarom eenvoudig overal in het bedrijf of met specifieke afdelingen of
relevante groepen worden gedeeld. Zo profiteren de juiste gebruikers
automatisch van een specifieke woordenlijst. Het is mogelijk om meerdere
woordenlijsten te maken. De beheerder kan alles snel en efficiënt instellen en
beheren en op alle aanvragen van medewerkers inspelen.
Productiviteit van medewerkers onderweg verhogen
Profielen en voorkeuren van gebruikers zonder vaste werkplek worden op
een centrale netwerklocatie opgeslagen en gesynchroniseerd. Iedereen kan
dus via verschillende computers in het netwerk dicteren. Het is niet nodig om
op elke locatie nieuwe profielen en voorkeuren te maken en het programma
opnieuw te trainen. Gebruikers kunnen zelfs zonder netwerkverbinding met
Dragon blijven werken. Als HTTP-roaming is ingeschakeld, kan de beheerder
bovendien de beveiliging regelen door voor specifieke gebruikersprofielen
autorisatie op basis van gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen.
Dragon NaturallySpeaking 13 Professional ondersteunt extern gebruik op een
computer met Windows Server 2012 naast Windows Server 2008 R2. Met de
gratis Microsoft-software Verbinding met extern bureaublad (vroeger Terminal
Services-client) kunt u Dragon gebruiken op een lokale Windows-computer
waarop Dragon niet is geïnstalleerd.
Eenvoudig transcripties in batches afhandelen en achteraf bewerken
Met Dragon Professional is automatische transcriptie in een geselecteerde map
en met een opgegeven profiel mogelijk. Het audiobestand van het dictaat kan
met AFTA (Auto Transcribe Folder Agent) in het document worden ingesloten.
Omdat het audiobestand bij de transcriptie wordt opgeslagen, wordt tijd
bespaard en kan het later eenvoudiger door de gebruiker of door anderen
worden bewerkt. Bovendien kunnen gebruikers in Microsoft Word met de functie
“Gesproken aantekeningen” instructies voor andere bewerkers toevoegen. Dit is
handig als u iets wilt zeggen maar het niet wil laten transcriberen.
Naleving van de toegankelijkheidsvereisten
Bedrijven moeten zich aan strenge richtlijnen met betrekking tot de
toegankelijkheid houden. Ook aanpassing van de werkplek hoort daarbij,
zodat iedereen over de juiste hulpmiddelen beschikt om zijn werk te doen.
Dragon Professional helpt u om aan de voorschriften te voldoen. Door
aanpassingen te delen, kan elk exemplaar van Dragon precies aan de
behoeften van de medewerker worden aangepast.
Naleving van andere standaarden en voorschriften
Dragon Professional heeft niet alleen oog voor de toegankelijkheid, maar biedt
ook uitgebreide audit- en rapportagefuncties. Deze kunt u gebruiken voor de
naleving van de strenge voorschriften die specifiek voor elke branche gelden.
Besparingen met het bedrijfslicentieprogramma
Het handige, eenvoudig te gebruiken bedrijfslicentieprogramma van Nuance
stelt zakelijke klanten in staat om een optimale besparing te bereiken. Dit
licentieprogramma is alleen beschikbaar voor Dragon Professional.
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Het bedrijfslicentieprogramma werkt met certificaten. Bedrijven kopen
geen losse producten, maar schaffen licenties voor het gebruik van de
software aan. Er wordt één digitale versie en één serienummer gedownload
zodat snellere installatie mogelijk is. Het is eenvoudig om voor het
bedrijfslicentieprogramma in aanmerking te komen. Instappen is al bij een
gering aantal aangeschafte exemplaren mogelijk.
Omdat het bedrijfslicentieprogramma diverse niveaus kent, zijn er nogal wat
voordelen voor bedrijven:
––Lagere kosten voor organisaties die een bedrijfslicentie aanschaffen,
gegarandeerde upgrades en technische ondersteuning.
––Geen contract nodig, aanschaf is eenvoudig.
––Eenvoudig te beheren en begrijpelijk. Vergelijkbaar met andere
bedrijfslicentieprogramma’s in de branche.
––Geen verplichtingen na de eerste aanschaf.
Zie voor meer informatie: http://netherlands.nuance.com/sales/volumelicence/
Altijd volledig up-to-date en soepel werken op de manier die u wilt
Professionele services en programma’s voor onderhoud en ondersteuning
zijn alleen beschikbaar voor Dragon Professional. Als er specifieke vereisten
voor uw workflow gelden en er geen IT-afdeling of -beheerder is of als u
gewoon aan de slag wilt met aangepaste opdrachten of woordenlijsten,
implementaties of zelfs training, hebben wij het antwoord. Nuance biedt
een volledig pakket professionele services die precies op uw behoeften zijn
afgestemd op de manier die voor u het meest efficiënt is. U kunt hiervoor
terecht bij een landelijk netwerk van onafhankelijke, gekwalificeerde,
geaccrediteerde Dragon-partners. Uw medewerkers werken binnen
de kortste keren veel efficiënter, gewoon door hun stem te gebruiken,
bijvoorbeeld als ze gedetailleerde documenten of formulieren maken, en u
kunt workflows automatiseren, transcriptiekosten verlagen of de productiviteit
van externe medewerkers verhogen.
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Aanvullende informatiebronnen
Er zijn diverse informatiebronnen
beschikbaar waarmee gebruikers
optimaal van Dragon kunnen
profiteren. Op de Nuancewebsite vindt u onder andere
een introductiehandleiding,
demovideo’s, een werkmap,
informatiebladen, whitepapers,
een beheerdershandleiding, een
gebruikershandleidng, een overzicht
met compatibele hardware, de
kennisdatabase met handige
TechNote-artikelen en een forum
waar tal van gebruikers tips
uitwisselen en functies bespreken.
––Productinformatie:
http://netherlands.nuance.
com/ondersteuning/dragonnaturallyspeaking/index.htm
––Gebruikersdocumentatie:
http://netherlands.nuance.com/
dragon/index.htm
––Forum: http://netherlands.nuance.
com/ondersteuning/dragonnaturallyspeaking/index.htm

Neem voor meer informatie
contact op met de lokale
verkoopmedewerker van Dragonspraakherkenning.

Voordelen van programma’s voor onderhoud en ondersteuning:
––U beschikt altijd over de nieuwste versie van Dragon, of het nu om een grote
of een kleine release gaat, met alle verbeteringen.
––U heeft toegang tot klantondersteuning en informatie over Dragon.

Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications werkt voortdurend aan het verbeteren van de relatie tussen mensen en technologie. Met
spraak- en taaloplossingen zorgt het bedrijf ervoor dat we op een meer menselijke manier samenwerken met de overvloed aan systemen, apparaten, elektronica, apps en services om ons heen. Dagelijks genieten miljoenen mensen en
talloze bedrijven van de intelligente systemen van Nuance die in staat zijn om te lezen, te begrijpen en te leren, en die zich
aanpassen aan de manier van leven en werken van gebruikers. Ga voor meer informatie naar netherlands.nuance.com.
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