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SpeechMagic™ 7
NUANCE HEALTHCARE INTRODUCEERT SPEECHMAGIC 7

SpeechMagic 7 maakt grootschalige implementaties mogelijk, levert geweldige prestaties direct na installatie en biedt
workfl ows die perfect aansluiten op de werkwijze in de gezondheidszorg.
Het spraakherkenningsplatform zal daardoor het vastleggen van klinische gegevens radicaal veranderen. Dankzij
geoptimaliseerde integratiehulpmiddelen is het heel eenvoudig om SpeechMagic 7 aan te passen en uit te rollen in alle
IT-systemen in de zorgsector. De robuuste technologie, die zich leent voor gebruik door een veelheid aan gebruikers
en netwerken, is in lijn met de huidige ontwikkeling van de gezondheidszorg richting grootschalige infrastructuren met
spraakverwerking.
SpeechMagic 7 maakt de inzet en het gebruik van spraakherkenning makkelijker dan ooit en markeert daarmee het moment
waarop de zorgsector bij het vastleggen van informatie de voorkeur geeft aan spraakherkenning in plaats van het toetsenbord
en de muis.

INNOVATIE TOP 10
1.

Nog betere prestaties direct na installatie dankzij uitgebreidere spraakherkenningslexica en verbeterde aanpassingsalgoritmen.

De spraakherkenningslexica voor de gezondheidszorg bevatten nu 100.000 woorden en hebben een capaciteit van maximaal 130.000 woorden. Dit
is 35% meer dan eerdere ConTexts.
2.

Key performance indicators (KPI’s) meten de productiviteit en verwerkingstijden van alle gebruikers en voeren wijzigingen door om het

individuele gebruik van spraakherkenning te optimaliseren.
3.

Ondersteunt Windows 7 en de meest recente versies van de Oracle- en SQL Server-databases. Thin clients voor Linux maken het unieke

Citrix-aanbod van SpeechMagic compleet.
4.

Eénkliks-installatie waarmee u SpeechMagic kunt inzetten waar en wanneer u wilt. Grootschalige installaties zijn daardoor makkelijker op te

zetten.
5.

Nieuw uitrolconcept waardoor gebruikers geen beheersrechten meer nodig hebben voor de installatie en het bijwerken. IT-gegevens zijn

hierdoor beter beschermd.
6.

Het systeem wordt bijgewerkt zonder “down time”, zodat gebruikers niet worden gestoord tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

7.

Native 64-bit-ondersteuning voor client-componenten maakt integraties mogelijk met toepassingen die veel geheugen gebruiken,

zoals Picture Archiving and Communications Systems (PACS).
8.

Edit Control Adapter: deze nieuwe API kan worden geïntegreerd met vrijwel alle edit controls, waardoor integratiepartners in de

gezondheidszorg nog meer mogelijkheden hebben om hun IT-systemen spraakgestuurd te maken..
9.

Invoerapparaten worden optimaal gebruikt. Het systeem voorkomt dat de audio-instellingen ongewild worden gewijzigd wanneer een

gebruiker een extra USB-apparaat aansluit, zoals een webcam of een smartphone. De herkenningskwaliteit blijft hierdoor onaangetast en onnodige
beheersactiviteiten worden voorkomen.
10. Kan

worden ingezet in virtuele omgevingen, waar veel ziekenhuizen gebruik van maken.
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