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Dragon Medical Practice Edition
Alles wat u als dokter nodig hebt is...
EFFICIËNTIE, om uw financiële en personele uitdagingen aan te
gaan en de productiviteit van uw praktijk of afdeling te verbeteren.

VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT
DOOR BETERE NAUWKEURIGHEID EN SNELHEID
•

MOBILITEIT, als u op patiëntenbezoek bent en u uw notities direct
na het bezoek wilt dicteren.
NAUWKEURIGHEID, om te garanderen dat verslagen helder,
nauwkeurig en leesbaar zijn en om patiëntgegevens up-to-date te
houden, voor een optimale communicatie met uw collega’s.
KWALITEIT, om een complete patiëntgeschiedenis in uw eigen
woorden te vervaardigen, direct in uw klinische toepassing gedicteerd en om uw collega’s, wat betreft de gezamelijke zorg voor
patiënten, goed op de hoogte te houden.

•

Met Dragon Medical kunt u...
•
•
•
•

productiviteit en kwaliteit tegelijkertijd verbeteren
de strijd met uw financiële druk aangaan
meer tijd aan uw patiënten besteden
uw klinische toepassing spraakgestuurd maken

... voor snellere, efficiëntere en kostenbesparende klinische
documentatie.
Dragon Medical helpt u om zorg van betere kwaliteit te leveren, door
een efficiëntere en nauwkeuriger klinische verslaglegging.
Met Dragon Medical kunt u uw medische informatie in uw eigen
woorden dicteren, driemaal sneller dan typen – tot maar liefst 99%
nauwkeurig.
Dragon Medical bevat medische woordenlijsten voor bijna 20 medische specialismen en subspecialismen.

•

Verbeterde opdrachten en
besturing: Dragon Medical 11
introduceert nieuwe opdrachten
die meerdere muishandelingen en
toetsaanslagen vervangen. Met de
nieuwe opdrachten kunt sneller en
gemakkelijker toepassingen of een
bepaald venster openen, e-mails
versturen of het internet doorzoeken — en dat alles met uw stem.
Verbeterde nauwkeurigheid:
Dragon Medical 11 bevat een betere audioresolutie en een geüpdate spraakherkenningstechnologie, welke tot 15% nauwkeuriger is
in vergelijking met Dragon Medical
10. Met name gebruikers die niet
in hun moedertaal spreken zullen
van deze verbeteringen profiteren,
aangezien zij direct een betere
herkenning krijgen.
Constant automatische bijleerfunctie, verbeterde mogelijkheid
om te leren van de correctie van
herkenningsfouten — het maakt
niet uit of de wijziging gedicteerd
of getypt wordt — om constant
nauwkeurigheidsverbeteringen te
leveren.
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Met Dragon Medical kunt u uw administratieve bedrijfsuitgaven en
de kosten voor het dicteren elimineren, zodat u, in samenhang met
een ongekende financiële uitdaging, een verhoogde kwaliteit kunt
leveren.
Deze nieuwe versie van Dragon Medical is intuïtiever en levert verbeterd gebruiksgemak door een helderder beeld en handleidingen op
het scherm, zodat u snel aan de technologie kunt wennen.

•

U kunt sneller aan Dragon Medical 11 gewend raken en zo kostbare
tijd besparen, die u aan uw patiënten kunt besteden:
• Snelle installatie
• Snelle upgrade van uw profiel
• Gemakkelijker aanmeldingsproces
• Kortere oefenteksten
• Verbeterde opdrachten en besturing
• Meer sneltoetsen

VERHOOGDE TEVREDENHEID
DOOR VERBETERD GEBRUIKSGEMAK

Bespaar tijd:

•

BESTUUR UW COMPUTER MET UW STEM
Meer Dragon-sneldictaatopdrachten: Dragon Medical 11 vervangt
meerdere muishandelingen en toetsaanslagen met nieuwe, directe
spraakopdrachten die ten alle tijde kunnen worden gebruikt. Dicteer
in het beheersysteem van uw praktijk, schrijf een e-mail aan een
collega, plan afspraken met patiënten of doorzoek het internet voor
ondersteuning bij het stellen van een diagnose met simpele spraakopdrachten.

•

•

Verbeter efficiëntie:
GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT BELANGRIJKE FUNCTIES
Met de zijbalk van Dragon Medical 11 kunt u snel en eenvoudig
belangrijke spraakopdrachten ontdekken en gebruiken, doordat
zij op een gemakkelijk te vinden locatie op het bureaublad worden
bewaard. Aangezien de zijbalk contextafhankelijk is, veranderd de inhoud automatisch, afhankelijk van welke toepassing actief is. Via de
zijbalk hebt u ook gemakkelijk toegang tot uw persoonlijke spraakopdrachten.

•

Verbeterde herkenning als er
meerdere processors beschikbaar zijn: Dragon Medical 11
ontdekt nu automatisch computers met meerdere processors en
verbetert de herkenning door van
deze hardware gebruik te maken.

Dicteer terwijl u onderweg bent:
de tijd die u nodig hebt om Dragon
Medical 11 voor mobiele opnamen
te trainen is gereduceerd van 15
naar 4 minuten.
De nieuw ontworpen Dragonbalk en de nieuwe Dragon-zijbalk
met opdrachten, maken het
gemakkelijker om belangrijke,
maar vaak over het hoofd geziene
functies, opdrachten en opties te
ontdekken en te gebruiken.
Recognition Analytics waarschuwt u zodra er zich een microfoonprobleem voordoet, zodat
u de beste nauwkeurigheid kunt
bereiken.
Door de verwijdering van afleidende elementen op het
scherm, kunt u zich beter op uw
gedachten en ideeën concentreren, voor een betere medische
rapport.

Bevorder mobiliteit:
DICTEER NOTITIES TERWIJL U ONDERWEG BENT
Bezoek uw patiënten en dicteer uw notities direct na het consult, op
het mobiele apparaat van uw voorkeur. Dragon Medical accepteert
direct meer audiobestandsindelingen voor automatische transcriptie,
inclusief .DSS en .DS2-bestanden.

Verbeter nauwkeurigheid:
BETER HERKENNINGSRATIO
Dragon Medical 11 wordt geleverd met een geüpdate spraakherkenningstechnologie, welke sneller en nauwkeuriger is. De nieuw
gebouwde algoritmen verbeteren uw nauwkeurigheid tot 15% in
vergelijking met voorgaande versies. Met name gebruikers die niet
in hun moedertaal spreken zullen van deze verbeteringen profiteren,
aangezien zij direct een betere herkenning krijgen met behulp van
geavanceerde adaptatietechnieken en akoestische modellen specifiek voor bepaalde accenten.
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