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AUTORISEER UW DOCUMENTEN ONDERWEG
G2 MOBILE

Met zo’n 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg begrijpt 
G2 Speech als geen ander de behoeften van zorgprofessionals. 
We realiseren ons dat de toegenomen digitalisering uw manier 
van werken ingrijpend heeft veranderd. Uw vraag om locatie-
onafhankelijk te kunnen werken heeft bij ons prioriteit.

Daarom hebben we een app ontwikkeld waarmee u verslagen 
onderweg kunt goedkeuren, waar en wanneer het u schikt.

G2 Mobile geeft u onmiddellijke toegang tot uw correspondentie 
vanaf elke locatie. Dit kan zijn vanuit elke locatie in het 
ziekenhuis, een andere werkplek of zelfs vanuit huis. Deze app 
is volledig geïntegreerd met de workflow van SpeechReport en 
helpt u om de doorlooptijd van documenten verder te verkorten. 
In slechts een paar klikken ontvangt uw secretariaat feedback 
of worden uw verslagen direct doorgestuurd.

FUNCTIONALITEITEN VAN DEZE APP:  

�� Maakt deel uit van onze G2 Mobile oplossing, 
ons hybride platform

�� Volledig geïntegreerd met SpeechReport

�� Documenten altijd en overal goedkeuren

�� Notities toevoegen aan verslagen 

�� ISO 27001 gecertificeerd en veilige encryptie 
van data

�� Beschikbaar op Apple, Android en Windows 
toestellen 

�� De documentweergave is in te stellen naar uw 
persoonlijke voorkeuren.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
OPLOSSING

Met G2 Mobile breidt u uw 
workflow uit. Met deze app maakt 
u een directe verbinding met het 
SpeechReport-platform. Zo kunt u 
met uw mobiel toestel, op elk gewenst 
moment verslagen inzien, goedkeuren 
en doorsturen. Ook kunt u notities voor uzelf of uw 
secretaresse toevoegen aan medische rapporten. De app 
is geschikt voor zowel Apple als Android en Windows.
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SECURITY

G2 Mobile voldoet aan strenge 
voorwaarden om de veiligheid van 
de patiëntgegevens te garanderen. 
De beveiliging wordt verzekerd door 
sterke certificaten en encryptie van de 
data-overdracht.

De app is ontwikkeld op basis van de 
ISO 27001 richtlijnen. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat de documenten niet 
lokaal worden opgeslagen op uw 
mobiel apparaat. 

Met de inloggegevens van 
SpeechReport krijgt u toegang tot het 
programma. 

SPEECHREPORT

Met het SpeechReport-platform 
geniet u van alle voordelen van 
een volledig geautomatiseerde 
workflow en zeer geavanceerde 
spraaktechnologie. SpeechReport 
helpt om uw verslaglegging te 
stroomlijnen. Deze oplossing 
ondersteunt uw afdeling bij het 
maken, corrigeren en beheren van 
alle medische documenten vanuit één 
centrale locatie.

G2 Mobile biedt u de mogelijkheid om 
een deel van uw workflow mobiel te 
maken, waardoor u de doorlooptijd 
van verslagen nog verder verkort.

OVER G2 SPEECH

G2 Speech is opgericht in 1998. De afgelopen jaren hebben wij 
ons ontwikkeld tot de meest toonaangevende aanbieder van 
spraakherkenning, digitaal dicteren en workflowmanagement 
in de gezondheidszorg. Wij zijn actief in Nederland, België, 
Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 

Neem contact op met ons team voor een vrijblijvende 
demo van deze innovatieve app! + 31 (0) 40 295 2877 
of mail naar: marketing@g2speech.com

G2 Speech is ISO 27001 gecertificeerd.


