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Command cheat sheet

Uitgangspunten
– Als u op een knop of een ander item in de interface wilt klikken, zegt u de naam ervan, voorafgegaan door “klik” (zie het tabblad
Opdrachten van het dialoogvenster Opties).
– Pauzeer voor en na een opdracht, maar niet binnen een opdracht.

De microfoon bedienen
Ga slapen
Word wakker
Microfoon uit
Help raadplegen
Open help
Wat kan ik zeggen
Dragon Studiecentrum
Zoek in Dragon-Help naar…
Zoeken op de computer
Zoek op deze computer naar...
Zoek in documenten naar...
Zoek in e-mail naar...
Werken op internet
(Dragon-webextensies moeten zijn
ingeschakeld in Internet Explorer, Google
Chrome of Firefox)
Ga naar adresbalk, Druk op Alt-D
Klik op Start, Druk op Enter
Vernieuw pagina, Druk op F5
Open nieuw tabblad, Druk op Control-T
Zoek op deze pagina, Druk op Control-F
Klik <naam koppeling>
Klik tekst
Klik tekstveld
Klik knop, Klik keuzerondje
Klik selectievakje
Klik afbeelding
Klik keuzelijst, daarna keuzes weergeven
– Bij meerdere overeenkomsten: kies <n> of
nummers verbergen of annuleren
Tekst selecteren
Selecteer alles
Selecteer <xyz>
Selecteer volgende <n> woorden
Selecteer <begin> tot en met <einde>
Selecteer vorige alinea
Selecteer document
Selectie opheffen
Fouten van Dragon verbeteren
Corrigeer <xyz>
Corrigeer dat

Tekst bewerken
Vervang vanaf <xyz>
Wis regel
Wis laatste <n> woorden
Wis dat <n> maal
Backspace <n>
Maak dat ongedaan
Knip dat
Plak dat
Zet dat tussen aanhalingstekens
Toon dicteervenster
Spel
Spel dat
Spel <hoofdletter B a afbreekstreepje 5>
Spel <spatie Charlie alfa papa>
Schakel over naar spelmodus
Invoegpositie verplaatsen
Invoegen vóór <xyz>
Ga terug
Ga naar het begin | het einde
Ga <n> regels omlaag
Ga naar einde van de regel
Ga <n> naar links
Pagina omhoog | omlaag
Regels en spaties toevoegen
Nieuwe regel
Nieuwe alinea
Druk op Enter
Druk op Tab-toets
Tab <n> keer
Verplaatsen in een lijst
Ga <n> omlaag
Ga naar het einde | het begin
Druk op Enter
Druk op pijl-rechts
Opmaken
Opsommingsteken toevoegen,
Opsommingsteken verwijderen
Maak vorige regel vet
Onderstreep <xyz>, Kapitaal <xyz>
Maak dat grootschrift, Maak dat kleine
letters
Alles groot aan | uit

Werken met vensters
Wissel naar <naam venster>
Minimaliseer venster
Toon bureaublad
Herstel vensters
Alle vensters weergeven
Vensters voor <programma> weergeven
Onderdelen starten en sluiten
(zie de opties voor het menu Start en het
bureaublad)
Klik op Start
Start DragonPad
Start <naam onderdeel>
Start Microsoft Word
Start Mail
Start Internet Explorer
Open configuratiescherm
Sluit venster, Druk op Alt F4
De muisaanwijzer verplaatsen
Muis naar boven
Muis naar rechts
Muis langzaam naar beneden
Stop
De muisaanwijzer positioneren
Muisraster
Muisraster venster
Muisraster <1 tot 9><1 tot 9>
Annuleren
Klikken met de muis
Muis klikken
Muis dubbelklikken
Muis rechts klikken
De muis slepen
Muis sneller naar beneden slepen
Muis heel snel naar beneden slepen
Muis heel snel omhoog slepen
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Zoeken op internet (standaardzoekmachine)

Zoeken op specifieke websites
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Voorbeeldformulering

Resultaat

“Zoek op het internet naar Italiaanse
restaurants in Amsterdam.”

In uw standaardwebbrowser worden de
resultaten van de standaardzoekmachine
voor de opgegeven trefwoorden
weergegeven.

In uw standaardwebbrowser worden
de resultaten van de zoekopdracht op
eBay voor de opgegeven trefwoorden
weergegeven. Dragon 13 ondersteunt deze
“Zoek op eBay naar zwangerschapskleding.” functie voor een groot aantal websites,
waaronder:
About.com, Amazon, eBay, MSN, Twitter,
Wikipedia

De als eerste geplaatste website openen
van de resultaten die in Google worden
weergegeven voor “Ik doe een gok” voor
een of meer trefwoorden

Zoeken op internet met een specifieke
zoekmachine

Uw standaardwebbrowser wordt geopend
“Open site op het hoogste niveau voor lokale met de als eerste geplaatste website van de
weersverwachting.”
resultaten die in Google voor de opgegeven
trefwoorden worden weergegeven.

“Zoek op Google naar 53 gedeeld door 12.”

Uw standaardwebbrowser wordt geopend
en de zoekresultaten voor de opgegeven
trefwoorden worden weergegeven.
Dragon 13 ondersteunt deze functie voor
de volgende zoekmachines:
AOL, Bing, Google, Yahoo!

Zoeken op internet naar specifieke
informatie

“Zoek video’s met inauguratierede van John
F Kennedy.”

**Bericht plaatsen op Facebook

Post op Facebook “Vanavond lekker
stappen”.

Uw standaardwebbrowser wordt geopend
en de resultaten van de zoekopdracht voor
de opgegeven trefwoorden worden in de
standaardzoekmachine bij de categorie
video’s weergegeven. Geldige categorieën
zijn:
– Zoek naar (nieuws | nieuwsberichten)
over…
– Zoek naar (verkooppunten | winkels) met |
voor…
– Zoek op de (kaart | atlas) naar…
– Zoek video’s | films) over | met…
– Zoek naar (films | foto’s) met | over…
Dragon geeft een vak weer. U kunt ook
eerst dicteren en vervolgens “Post dat op
Facebook” zeggen.
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Wat wilt u doen?

Zeg...

** De opgegeven tekst of een tekstbereik
verwijderen.

– Wis <tekst>
– Wis <tekst> tot <tekst>
– Wis <tekst> tot en met <tekst>

** De opgegeven tekst of een tekstbereik
knippen.

– Knip <tekst>
– Knip van <tekst> tot <tekst>??
– Knip <tekst> tot en met <tekst>??

** De opgegeven tekst of een tekstbereik
kopiëren.

– Kopieer <tekst>
– Kopieer <tekst> tot <tekst>
– Kopieer <tekst> tot en met <tekst>

Opmerking: Er zijn vergelijkbare opdrachten voor “vet,” “cursief,” “onderstrepen” en “hoofdletters”.
Tekst tussen aanhalingstekens of tussen
haakjes plaatsen.

– Zet dat tussen aanhalingstekens
– Lege aanhalingstekens
– Zet dat tussen haakjes
– Lege haakjes

**Kan worden uitgeschakeld op het tabblad Opdrachten van het dialoogvenster Opties.

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.

Copyright © 2015 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrechten Nuance. Nuance en het Nuance-logo zijn
handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten
en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

