
HOE WERKT HET?

Door het gebruik van SpeechReport Cursor dicteert 
u met spraakherkenning in een EPD of een ander 
patiëntinformatiesysteem. Ook is het mogelijk om 
in andere programma’s, zoals Microsoft Word of 
Microsoft Outlook, te dicteren.

U kunt de ingesproken tekst terugluisteren via de 
microfoon. Met behulp van spraakcommando’s 
brengt u correcties aan en voegt u vooraf 
gedefinieerde tekstblokken in. Deze tekstblokken 
kunt u eenvoudig en snel invoegen met slechts 
één stemcommando. Zo hoeft u minder tekst te 
dicteren. Het afronden van een dictaat gaat zeer 
eenvoudig met één druk op de knop.

DOING MORE WITH SPEECHinfo@g2speech.com  •  g2speech.com

Verhoog uw productiviteit met behulp van 
spraakherkenning. Ontdek de mogelijkheden van 
onze snelle, gemakkelijke en krachtige oplossing: 
SpeechReport Cursor. Met SpeechReport Cursor, 
ontwikkeld door G2 Speech, maakt u gebruik 
van directe spraakherkenning in een EPD of een 
ander patiëntinformatiesysteem. De gesproken 
woorden worden meteen omgezet in geschreven 
tekst.

SpeechReport Cursor stelt u in staat 
geavanceerde spraaktechnologie te gebruiken 
en helpt u met het creëren van documenten. Het 
opstellen van documenten via spraakherkenning 
is vijf keer sneller dan typen. Zo bespaart u 
met onze oplossing veel tijd op verslaglegging 
en bovendien heeft u meer ruimte voor 
patiëntenzorg. 

SPEECHREPORT CURSOR
EENVOUDIG DICTEREN OP DE CURSOR MET 
MINIMALE INSPANNING
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Dicteer met geavanceerde spraakherkenning 
in uw EPD, RIS of ZIS



WAT KUNT U ERMEE?

Met SpeechReport cursor kunt u:

�� In een EPD of ander informatiesysteem 
dicteren

�� Direct in Microsoft Word of Microsoft Outlook 
dicteren

�� Gesproken woorden direct naar geschreven 
tekst omzetten

�� Snel veelvuldig gebruikte teksten invoegen 
met slechts één spraakcommando

�� Dictaten met uw stem corrigeren

�� Met uw stem door teksten navigeren

�� Dicteren met behulp van een microfoon of 
headset

�� Uw eigen functietoetsen configureren

�� Inzicht hebben in de dicteergeschiedenis.

INSTALLATIE BINNEN 
ZIEKENHUISOMGEVING OF 
WERKEN VIA DE CLOUD

Installatie binnen de ziekenhuisomgeving

Bij een installatie binnen de ziekenhuisomgeving 
zorgt u zelf voor de hosting en het beheer van de 
oplossing. U heeft zelf de volledige controle over 
de omgeving. Wanneer u binnen het ziekenhuis al 
met SpeechReport werkt, kunt u naast de Cursor-
oplossing ook optimaal gebruik maken van alle 
bijkomende voordelen van het SpeechReport-
platform.

SpeechReport biedt geavanceerde 
workflowmogelijkheden om uw verslaglegging 
te optimaliseren. Ook biedt het platform 
verschillende integratiemogelijkheden met andere 
informatiesystemen. Voor meer informatie over 
het gehele SpeechReport-platform kunt u contact 
opnemen met uw accountmanager.

Werken via de Cloud

SpeechReport Cursor kunt u ook gebruiken via de 
Cloud van G2 Speech. U heeft daardoor minder 
investeringskosten in hardware en geen omkijken 
naar het beheer van de oplossing. G2 Speech 
zorgt voor het beheer en het onderhoud van de 
omgeving, zodat u altijd kunt werken, waar en 
wanneer u dat wilt.
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OVER G2 SPEECH

G2 Speech is opgericht in 1998. In de afgelopen 
jaren hebben wij ons ontwikkeld tot de meest 
toonaangevende aanbieder van spraakherkenning, 
digitaal dicteren en workflowmanagement. Wij 
zijn actief in Nederland, België, Luxemburg, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onze 
medewerkers en partners hebben een passie 
voor technologie en innovatie. We ontwikkelen 
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.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

SpeechReport Cursor is zeer eenvoudig in gebruik 
en u kunt er snel mee aan de slag. Binnen een 
paar klikken kunt u starten met dicteren.

HEEFT U INTERESSE? 

U kunt voor meer informatie terecht bij uw 
accountmanager. Deze geeft u graag een passend 
advies. Doe uw voordeel met onze krachtige 
oplossing die uw dagelijkse werk gemakkelijker 
maakt. Vraag vandaag nog een vrijblijvende 
demonstratie aan!

U kunt voor meer informatie contact opnemen met 
ons kantoor:

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


