DRAGON NATURALLYSPEAKING 11 PREMIUM

DATASHEET
Dragon NaturallySpeaking 11
premium
Bedien uw pc met enkel uw stem!

Met de
spraakherkenningssoftware Dragon®
NaturallySpeaking®
11 Premium kunt
u op een geheel
nieuwe manier aan
de slag met uw pc.
U spreekt in plaats
van het toetsenbord of de muis te gebruiken.
Zo kunt u sneller en efficiënter werken.
Dragon Premium zet uw ideeën om in tekst,
net zo snel als ze bij u opkomen. U kunt
dus vlotter en natuurlijker communiceren. U
spreekt gewoon en uw woorden verschijnen
op het scherm, driemaal sneller dan wanneer
u ze zou typen en zonder typefouten! Geef uw
pc een opdracht en hij zal ze uitvoeren. U krijgt
meer voor elkaar in minder tijd:
•
•
•
•
•
•

documenten dicteren, redigeren en opmaken
spreadsheets maken
op uw computer of internet zoeken
e-mailberichten verzenden en chatten
afspraken en roosters plannen
met behulp van een digitale recorder (niet
meegeleverd) maakt u aantekeningen, die
bij synchronisatie met uw computer automatisch uitgeschreven worden.

Dragon bevat alles wat u nodig heeft om direct
aan de slag te gaan, inclusief een uitstekende
headset. Dragon NaturallySpeaking Premium
Wireless wordt geleverd met een draadloze
headset en Dragon NaturallySpeaking
Premium Mobile met een digitale
spraakrecorder.

EEN PERSOONLIJKE ASSISTENT VOOR UW PC
Met Dragon spreekt u gewoon en uw woorden verschijnen op het scherm, driemaal sneller dan wanneer u
ze zou typen en met een nauwkeurigheid tot maar liefst 99%. U kunt in Dragon heel snel en gemakkelijk uw
eigen woorden aan het lexicon toevoegen of opmaakvoorkeuren instellen. Dragon wordt nog nauwkeuriger
naarmate het programma uw woordkeuze en schrijfstijl beter leert herkennen. Naast Nederlands kunt u met
deze Premium versie bovendien ook dicteren in het Engels, Frans en Duits.

NAUWKEURIGER DAN OOIT
NIEUW! Dragon is aanzienlijk nauwkeuriger en maakt tot wel 12% minder herkenningsfouten dan Dragon
10. Het programma herkent bovendien hardware en stelt automatisch de beste configuratie voor optimale
prestaties in.

BESTUUR UW COMPUTER MET UW STEM
NIEUW! Nog meer Dragon-sneldictaten: U geeft Dragon gewoon een opdracht en deze wordt uitgevoerd.
Naast eenvoudige opdrachten om e-mailberichten te maken, afspraken te plannen of op uw computer of
internet te zoeken kunt u nu ook opdrachten gebruiken in de vorm van “zoek op \[website] naar \[xyz]”.
Daarmee kunt u specifieke informatie zoeken op Facebook en Twitter.
Eigen spraakopdrachten: Dragon past zich aan uw manier van werken aan. U kunt zelf snel en
gemakkelijk spraakopdrachten maken waarmee u veelgebruikte tekst of afbeeldingen invoegt. Dat levert
drastische tijdbesparingen op.

CREATIEVER EN PRODUCTIEVER - WAAR U OOK BENT
Dragon houdt het tempo van uw gedachten bij en zet uw ideeën onmiddellijk om in tekst. Zonder spelfouten!
Concentreer u op de inhoud en word niet meer afgeleid door het typen en spellingsregels. Het resultaat:
kwalitatief hoogstaande en beter uitgewerkte documenten. Voor optimaal gebruiksgemak kunt u:
• Dragon met een draadloze headset (niet inbegrepen) gebruiken. U kunt gewoon opstaan en door uw
kantoor lopen, want u zit niet langer letterlijk aan uw computer vast
• met behulp van een digitale spraakrecorder (niet inbegrepen) ideeën dicteren op het moment dat ze bij u
opkomen. Een recorder trainen was nog nooit zo eenvoudig!
NIEUW! Een gebruikersprofiel voor een digitale recorder maken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.
Dragon accepteert nu ook meer audiobestandsindelingen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
• NIEUW! Dankzij de Dragon-zijbalk ontdekt en gebruikt u snel spraakopdrachten en tips omdat ze op
één handige locatie op het bureaublad bij elkaar staan. De inhoud wordt automatisch aangepast aan het
venster dat u op dat moment gebruikt.
• Dragon kunt u met vrijwel alle Windows®-programma’s gebruiken: Microsoft® Word, Excel®, Outlook®, Internet
Explorer®, OpenOffce® Writer en meer. Zo werkt u met uw dagelijkse programma’s nog sneller en gemakkelijker.

DOCUMENTEN, SPREADSHEETS EN E-MAILBERICHTEN MAKEN, AFSPRAKEN
PLANNEN OF OP INTERNET ZOEKEN - DOOR GEWOON TE PRATEN!
SYSTEEMVEREISTEN:
Tijdens de installatie wordt gecontroleerd of uw systeem voldoet aan de minimale vereisten. Als dit niet het geval is, wordt de installatie afgebroken.
• Processor: minimaal een 1-GHz Intel® Pentium®-processor of een gelijkwaardige AMD-processor, of een 1,66-GHz Intel® Atom®-processor. We raden
een 1,8-GHz Intel Dual Core™-processor of een gelijkwaardige AMD-processor aan. (BELANGRIJK: SSE2-instructieset vereist) • Cachegrootte van
de processor: Minimaal 512 KB. We raden 2 MB aan. • Beschikbare schijfruimte: 3,5 GB. • Ondersteunde besturingssystemen: Microsoft Windows 7
(32- en 64-bits), Microsoft Windows Vista SP1 en SP2 (32- en 64-bits), Microsoft Windows XP SP2 en SP3 (alleen 32-bits), Windows Server 2003
en 2008 SP1, SP2 en R2 (32- en 64-bits. • RAM: minimaal 1 GB voor Windows XP en Windows Vista en 2 GB voor Windows 7 en Windows Server
2003/2008. We raden 2 GB RAM voor Windows XP en Windows Vista aan en 4 GB voor Windows 7 en Windows Server 2003/2008 64-bits. • Microsoft
Internet Explorer 6 of hoger (gratis te downloaden van www.microsoft.com) • Creative® Labs Sound Blaster® 16 of gelijkwaardige geluidskaart met
ondersteuning voor 16-bits opnames • Dvd-romstation voor de installatie • Door Nuance goedgekeurde ruisarme headset-microfoon (bij aankoop
meegeleverd). Zie voor meer informatie support.nuance.com/compatibility/ (ook met betrekking tot Bluetooth-microfoons, recorders en Tablet PC’s).
Opmerking: voor de 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.
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