
VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE 
DOCUMENT FLOW

SpeechReport automatiseert de workflow voor 
verslaglegging van patiëntgegevens volledig. U 
kunt documenten maken met (directe of indirecte) 
spraakherkenning. De juiste template of lay-out is 
eenvoudig te selecteren. De teksten die u veelvuldig 
gebruikt, kunt u met spraakcommando´s invoegen.  
Het secretariaat kan het document corrigeren, printen, 
versturen, archiveren of naar Word exporteren. De 
software ondersteunt uw afdeling bij het maken, 
corrigeren en beheren van alle documenten. 

DOING MORE WITH SPEECHT: +31 (0)40 295 2877  •  info@g2speech.com  •  g2speech.nl

G2 Speech biedt uitmuntende Enterprise oplossingen 
voor digitaal dicteren, spraakherkenning en workflow 
management in de gezondheidszorg. Onze nieuwste 
innovatie SpeechReport, helpt u om uw verslaglegging te 
stroomlijnen. Rapporten en brieven maakt u voortaan in 
een handomdraai. SpeechReport is speciaal ontworpen 
om u te helpen uw dagelijks werk makkelijker te maken. 
De software stelt u in staat uw doelstellingen te behalen 
en uw tijd maximaal te benutten. 

FLEXIBEL, NET ALS U

Als zorgprofessional hebt u het al druk genoeg. 
SpeechReport biedt u een unieke klinische werklijst, die 
u helpt uw werk gedurende de dag te structureren. U 
hebt een digitale werklijst met daarin al uw afspraken 
en taken in één overzicht. Met daarbij direct de juiste 
patiëntgegevens. Met slechts één klik kunt u vanuit de 
werklijst een document maken. De patiëntgegevens uit 
de werklijst zijn afkomstig van bijvoorbeeld een HL7 
integratie met uw ZIS, RIS of EPD. 

Uiteraard kunt u ook ad hoc een dictaat maken, voor 
bijvoorbeeld een spoedgeval. 

Ook kunt u onderweg een dictaat maken met onze 
speciaal ontwikkelde apps. Dictaten die met de app 
gemaakt zijn, kunnen direct per e-mail doorgestuurd 
worden naar het secretariaat. Of naar een zorgverlener.

�� Sluit u aan bij 25.000+ zorgprofessionals die 
efficiënter werken door onze technologie

�� Zeer nauwkeurige, zelflerende spraakherkenning

�� Geschikt voor elk medisch specialisme

�� Moeiteloos dicteren & vlot uitwerken van 
documenten

�� Volledig geautomatiseerde workflow voor 
documenten

�� Foutloze en tijdige communicatie met andere 
zorgverleners

�� Optimaliseren van de zorgadministratie

�� Bewezen ROI

�� Geschikt voor Windows 7 

�� HL7 compatible

�� Compatible met Philips, Olympus en Grundig 
dicteerapparaten

�� ISO 27001 gecertificeerd.

STATE-OF THE ART-
ENTERPRISE OPLOSSING
VOOR DOCUMENT WORKFLOW MANAGEMENT & 
SPRAAKHERKENNING IN DE GEZONDHEIDSZORG
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ZORGADMINISTRATIE 
VEREENVOUDIGEN

SpeechReport helpt u de zorgadministratie te 
vereenvoudigen en neemt het secretariaat werk uit 
handen. Het uitwerken, corrigeren en afwerken van 
dictaten gaat vlot. Overzichtelijke werklijsten helpen 
met het prioriteren van werkzaamheden. Dit zorgt 
voor efficiënt time management. Verslagen met hoge 
urgentie zijn direct te identificeren. Een dictaat dat 
door een arts geautoriseerd moet worden, kan volledig 
geautomatiseerd in de workflow verzonden worden. Een 
vlekkeloze communicatie tussen arts, secretariaat en 
andere zorgverleners staat garant voor een minimaal 
risico op fouten en minimale vertraging in onderlinge 
communicatie. 

Het afronden van een dictaat of document kan door het 
secretariaat in een oogwenk gedaan worden met een 
volledig geautomatiseerde export naar Microsoft Word 
of het automatisch selecteren van de juiste template. 
Tijdrovende opmaak van documenten is definitief 
verleden tijd.

MOGELIJKHEID TOT HL7 INTEGRATIE

Veel zorginstellingen werken met een EPD of ZIS. Dit is 
het centrale punt waar alle patiënt gegevens beschikbaar 
moeten zijn. SpeechReport biedt de mogelijkheid tot 
een HL7 integratie, waardoor er een volledige integratie 
mogelijk is met uw EPD of ZIS. Uw document wordt 
omgezet naar een HL7 bericht dat automatisch verstuurd 
wordt naar het centrale informatie systeem. Zo houdt 
u altijd grip op uw werkprocessen en blijven klinische 
zorgpaden inzichtelijk.  

MEER DAN 25.000 
ZORGPROFESSIONALS WERKEN AL 
MET G2 SPEECH

G2 Speech biedt uitmuntende oplossingen om te 
kunnen dicteren en uw document flow te optimaliseren. 
Elke dag werken meer dan 25.000 mensen in de 
gezondheidszorg met onze software. Zij zijn overtuigd van 
alle voordelen die onze oplossingen bieden en hebben het 
verslagleggingsproces volledig geautomatiseerd. Sluit u 
ook aan bij deze groep van zorgprofessionals en verhoog 
daarmee uw efficiëntie. Verklein het risico op fouten 
en miscommunicatie. Haal het maximale uit uw tijd en 
vereenvoudig uw werk met SpeechReport. Overtuig u zelf 
en maak een afspraak voor demonstratie bij u op  
de afdeling. 

OVER G2 SPEECH

FL

G2 Speech is opgericht in 1998. In de afgelopen 15 jaar 
hebben wij ons ontwikkeld tot de meest toonaangevende 
aanbieder van spraakherkenning, digitaal dicteren en 
workflow management. Wij zijn actief in Nederland, België, 
Verenigend Koninkrijk en Ierland. Onze medewerkers en 
partners hebben een passie voor technologie, innovatie en 
groei. We bouwen excellente oplossingen, die eenvoudig 
te gebruiken zijn, die toegankelijk zijn en die bovenal van 
uitmuntende kwaliteit zijn. Onze oplossingen zijn speciaal 
ontwikkeld om u te helpen uw doelen te bereiken.

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.nl
ISO 27001 certificering
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VOORBEELD VAN EEN WORKFLOW IN 
SPEECHREPORT


