AANVULLENDE FUNCTIONALITEITEN
Documentcreatie op een hoger niveau
G2 Speech biedt een complete oplossing voor
het optimaliseren van uw verslaglegging. Deze
oplossing voorziet in uw documentatiebehoeften
en wordt op maat gemaakt voor uw organisatie.
We hebben experts op het gebied van
projectmanagement, productmanagement,
development en training. Ons deskundig en ervaren
team geeft u graag een passend advies. Enkele
innovatieve functionaliteiten van G2 Speech zijn:

THE COMPLETE DOCUMENT
MANAGEMENT SOLUTION

✓

24HR

We helpen u graag uw kosten te verlagen, uw
tijdsdruk te verminderen en uw productiviteit te
verhogen. Neem contact op met ons team:
T: + 31 (0)40 295 2877
F: + 31 (0)40 295 2809
E: info@g2speech.com
G2 Speech B.V.
Spegelt 4a,
5674 CD Nuenen,
P.O. Box 70,
5670 AB Nuenen,
The Netherlands
www.g2speech.com
G2 Speech is ISO 27001 certified and ITK accredited.

Deze innovatieve manier van verslaglegging
biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om
met templates snel en eenvoudig verslagen te
creëren door middel van spraakherkenning. Via
HL7-berichten kan data automatisch en veilig aan
derde partijen, zoals een EPD, worden geleverd.
Daarnaast kan met Structured Reporting data
uit patiëntverslagen en documenten worden
geëxporteerd naar een database. Deze data kan
gebruikt worden voor o.a. onderzoek, landelijke
registraties en kwaliteitsdoeleinden. Codes
als SNOMED CT, ICD-10 en RadLex kunnen
automatisch aan het verslag worden toegevoegd
voor o.a. gecodeerde informatie over operaties,
behandelingen, diagnoses, complicaties en
comorbiditeiten. Dit vermindert de registratielast
aanzienlijk.

Steeds meer gezondheidsorganisaties maken
gebruik van cloudoplossingen. Hierdoor heeft u
minder investeringskosten in hardware en geen
omkijken naar het beheer van de oplossing.
Onze software kan worden geïnstalleerd binnen
uw eigen omgeving of in de Cloud. U kiest wat het
beste bij uw organisatie past!

OUTSOURCED
TRANSCRIPTION
De oplossing ‘outsourced transcription’ van
SpeechReport biedt u de mogelijkheid om de
toenemende administratieve werkzaamheden
en stijgende registratielast te beperken. Met
één klik verstuurt u uw dictaten richting uw
transcriptiebureau. Deze manier van werken helpt
de efficiëntie te verhogen en de doorlooptijd van
verslagen te verkorten.
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Verslaglegging is een essentieel onderdeel
van uw workflow, daarom is het belangrijk dat
administratieve taken zijn geoptimaliseerd en
worden ondersteund door de beste software.
G2 Speech heeft zo’n 20 jaar ervaring met
gezondheidsinstellingen en ziekenhuizen en
begrijpt als geen ander de behoeften van deze
zorgprofessionals. We zijn marktleider op het
gebied van spraaktechnologie en hebben in o.a.
Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk
ziekenhuisbrede integraties voor digitaal dicteren
en spraakherkenning.

SpeechReport, onze toonaangevende software voor
spraaktechnologie

Spraakherkenning in elk tekstveld, zoals
Microsoft Word en Outlook

Inzicht in uw doelstellingen met onze
rapportagetool

Onderweg toegang tot uw informatie

SpeechReport, onze oplossing voor
workflowmanagement, spraakherkenning en
digitaal dicteren, is ontwikkeld in samenwerking
met verschillende gezondheidszorginstellingen in
Nederland en België.

Met SpeechReport Cursor gebruikt u
geavanceerde spraakherkenning waarmee u direct
kunt dicteren in elke medische, niet-medische of
op Windows gebaseerde applicatie (zoals uw EPD,
MS Word, MS Outlook en elke andere oplossing van
een derde partij).

G2 Analytics is onze rapportagetool die u
inzicht biedt op het gebied van o.a. backlogs,
doorlooptijden van verslagen en resultaten
van werknemers. Het toont waar knelpunten
binnen teams zitten, training aanbevolen is en
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Tal
van ziekenhuizen maken gebruik van deze tool
om doorlooptijden van verslagen te verkorten,
moeilijkheden te identificeren en de return on
investment te meten en te verhogen.

G2 Speech biedt innovatieve en klantgerichte
oplossingen. We zijn er trots op dat we
een complete oplossing bieden voor
documentmanagement. Deze oplossing verhoogt
de productiviteit en is kostenbesparend.

SpeechReport automatiseert uw workflow voor
verslaglegging. Deze workflow kan geconfigureerd
worden naar de wensen van uw organisatie. U kunt
documenten creëren door gebruik te maken van
spraakherkenning. U kunt uw dictaten direct afronden
of ter controle naar het secretariaat sturen. De
klinische werklijst helpt u uw werk te structureren.
We communiceren met uw EPD via HL7-berichten.
SpeechReport maakt gebruik van de innovatieve
spraakherkenningsengine van Recognosco. Deze
engine is gebaseerd op de nieuwste technologie
van Microsoft. De spraakherkenning is eenvoudig te
integreren en heeft gespecialiseerde woordenboeken.
Op deze manier kunt u direct beginnen met dicteren.

•

Meer dan 25.000 professionals gebruiken
onze oplossing

•

Uitstekende spraakherkenning

•

Eenvoudig document beheer

•

Doorlooptijd van verslagen verkorten

•

Administratieve taken optimaliseren

•

Bewezen ROI

•

Ondersteunen van HL7-standaarden

•

ISO 27001 gecertificeerd.

Uw gedicteerde tekst verschijnt direct en kan
beluisterd worden. Met uw stem kunt u correcties
aanbrengen. Daarnaast kunt u spraakgestuurd
door het document navigeren. Met de autotekst
functionaliteit voegt u standaardteksten met
invoervelden toe. Dit is vooral handig wanneer
u regelmatig dezelfde stukken tekst gebruikt.
U werkt zo efficiënter, omdat u minder hoeft te
dicteren. Na afronding verstuurt u uw dictaat
simpel en snel met één klik op uw microfoon of
een sneltoets op het toetsenbord.

OPLOSSINGEN
SOLUTIONS
VOOR
ZORGPROFESSIONALS

G2 Analytics genereert zowel standaard als op
maat gemaakte rapportages. Rapporten kunnen
worden geexporteerd als PDF of Excel-formaat
inclusief CSV, mHTML of XML-bestanden.
Daarnaast kunnen rapporten automatisch worden
gecreëerd en verzonden naar uw email op het
gewenste datum en tijdstip.

Mobiel werken verandert de manier waarop
zorgprofessionals communiceren, diagnosticeren
en zelfs patiënten behandelen. Onze mobiele
oplossingen stellen u in staat om onderweg te
dicteren en verslagen te autoriseren. Hierdoor
kunt u locatie- en tijdsonafhankelijk werken. Een
goede en veilige verbinding tussen verschillende
systemen is in de gezondheidszorg is cruciaal. Uw
informatie is beveiligd met een 256-bit encryptie.
Onze mobiele oplossingen zijn beschikbaar op
Apple, Android en Microsoft toestellen.

