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DATASHEET
Dragon NaturallySpeaking 11
HOME
De leukste, snelste en handigste manier
om met een pc te werken - door gewoon
te praten!

Met de
spraakherkenningssoftware Dragon®
NaturallySpeaking®
11 Home kunt u op
een geheel nieuwe
manier aan de slag
met uw pc. U praat
in plaats van het
toetsenbord of de muis te gebruiken. 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 spraakopdracht en deze zal worden
uitgevoerd. Dragon Home begrijpt wat u zegt
en hoe u het zegt. U kunt met uw stem:
• documenten dicteren en opmaken.
• surfen en zoeken op internet.
• e-mail- en chatberichten verzenden naar

familie, vrienden en collega’s.
• berichten op Facebook en Twitter zetten
• ... en nog veel meer!
Dragon bevat alles wat u nodig heeft om
direct aan de slag te gaan, inclusief een
uitstekende headset. Er bestaat geen snellere,
eenvoudigere of prettigere manier om met
uw computer te werken, thuis, op school of
ergens anders. Als u eenmaal heeft ontdekt
wat met Dragon allemaal mogelijk is, kunt u er
niet meer zonder!

STOP MET TYPEN, GA PRATEN

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%. Dragon leert
de woorden, maar ook afkortingen en eigennamen, herkennen die u iedere dag gebruikt. In
de loop van de tijd leert het programma steeds meer bij. De herkenning wordt dus steeds
nauwkeuriger.

DE PC DOET ECHT WAT U ZEGT

Door menu’s navigeren of trefwoorden typen is met Dragon niet langer nodig. U krijgt dus
meer in minder tijd voor elkaar. U hoeft alleen maar Dragon een opdracht te geven en deze
wordt uitgevoerd. U werkt met programma’s, bewerkt tekst en maakt deze op via eenvoudige
spraakopdrachten als “Open Microsoft Word”, “Mijn foto’s weergeven”, “Maak vet” en “Rij
centreren”.

WERK EFFICIËNTER DAN OOIT TEVOREN

Met Dragon-sneldictaten kunt u sneller en eenvoudiger dan ooit e-mailberichten opstellen of
op internet of uw computer bepaalde informatie of bestanden opzoeken.
• U kunt een e-mail naar verschillende vrienden tegelijk sturen met een opdracht als “Stuur
een e-mail naar Jan Smit en Joke Sanders”. Dragon opent dan automatisch Microsoft®
Outlook®, maakt een nieuw e-mailbericht en vult de gewenste e-mailadressen voor u in.
• U kunt bijvoorbeeld zeggen “Zoek op het web naar een recept voor spaghetti” of “Zoek op
Wikipedia naar Eifeltoren, Parijs, Frankrijk” en Dragon laat de resultaten op het scherm zien.

ZET IDEEËN NET ZO SNEL ALS ZE BIJ U OPKOMEN OM IN TEKST

Met Dragon wordt u niet afgeremd door het feitelijke typen, spelling of angst voor een lege pagina.
Dragon houdt het tempo van uw gedachten bij en zet uw ideeën onmiddellijk om in tekst. Zonder
spelfouten! U zegt eenvoudig wat u bedoelt. U hoeft niet langer met het toetsenbord bezig te zijn of
over de juiste spelling na te denken. U kunt zich nu concentreren op de inhoud van uw tekst en wordt
niet meer afgeleid door uw typevaardigheid.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

• Het programma is zo geïnstalleerd en u kunt binnen enkele minuten aan de slag.
• NIEUW! Dankzij de Dragon-zijbalk staan alle belangrijke spraakopdrachten en tips op één
handige locatie op het bureaublad.
• VERBETERD! De toegankelijke Help-informatie en rondleidingen zorgen ervoor dat u snel
en eenvoudig taken met uw stem uitvoert.
• Geschikt voor vrijwel alle Windows-programma’s.
• U bedient uw pc comfortabel en handsfree en wordt niet beperkt door het toetsenbord.

DOCUMENTEN EN E-MAILBERICHTEN MAKEN, ONLINE COMMUNICEREN
MET VRIENDEN, OP INTERNET ZOEKEN EN NOG VEEL MEER - EN DAT
ALLEMAAL MET UW STEM!
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: 700 MB • 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/.
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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