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S TR U CT U R ED RE P O RT I NG
DE KRACHT VAN GESTRUCTUREERDE VERSLAGLEGGING

Met spraakherkenning stelt u eenvoudig
gestructureerde rapporten op
SpeechReport, het nieuwe dicteerplatform
van G2 Speech, breidt zijn functionaliteiten
uit met ‘Structured Reporting’. Structured
Reporting stelt u in staat om eenvoudig en
snel gestructureerde verslagen te maken,
volgens bepaalde templates, met behulp van
spraakherkenning. Zo kunt u gebruik maken
van innovatieve functionaliteiten zonder te veel
af te wijken van uw huidige werkwijze.

Een van de voordelen van gestructureerde
verslaglegging is de mogelijkheid om informatie
uit rapporten te exporteren voor verschillende
onderzoeksdoeleinden, zoals vergelijkend
onderzoek en bevolkingsonderzoek.
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Vervolgens kan er door middel van dataanalyse waardevolle informatie verschaft
worden voor onderzoeksdoeleinden.

Door deze manier van verslaglegging werkt u
gestructureerd en maakt u rapporten in een
handomdraai. Deze nieuwe functionaliteit
zorgt ervoor dat medische rapportages
volledig ingevuld worden. Door de efficiënte
informatieoverdracht, middels HL7, kan de
data automatisch en veilig aan derde partijen
geleverd worden.

DOING M ORE WITH SP EEC H

VO O R DE LE N

GEBRUIKS VRIENDEL IJKE
WERKWIJZE

Met Structured Reporting kunt u:
Door middel van spraakherkenning
gestructureerde verslagen opstellen.
Uw eigen templates beheren.
Nuances aanbrengen door middel van vrije
tekstvelden.
Coderingen toevoegen aan uw template,
zoals RadLex en SNOMED CT.
Data beschikbaar maken voor bijvoorbeeld
onderzoek.
Landelijke bevolkingsonderzoeken dienen.
Uniformiteit binnen een afdeling creëren.
Automatisch informatie aan derde partijen
aanleveren.

S P E E CHR E POR T
Met het SpeechReport-platform geniet
u van alle voordelen van een volledig
geautomatiseerde workflow en zeer
geavanceerde spraaktechnologie.
SpeechReport helpt om uw verslaglegging van
patiëntgegevens te stroomlijnen met behulp
van een klinische werklijst. Deze oplossing
ondersteunt uw afdeling bij het maken,
corrigeren en beheren van alle medische
documenten.
Wij bieden met SpeechReport de mogelijkheid
om ‘Structured Reporting’ te implementeren
in uw bestaande omgeving. Het ene moment
creëert u gestructureerde documenten,
het andere moment werkt u aan reguliere
rapporten.
G2 Speech helpt u graag om de overstap naar
een meer gestructureerde verslaglegging zo
soepel mogelijk te laten verlopen, zodat u
zo dicht mogelijk bij uw huidige manier van
werken blijft.

Met behulp van spraak vult u gemakkelijk een
onderzoeksverslag in. Per onderzoek kunnen
templates gebruikt worden die u in eigen beheer
heeft. Ook bestaat de mogelijkheid om vrije
tekstvelden aan een rapport toe te voegen. Zo
behoudt u de vrijheid om nuances aan te brengen.

OVER G2 S PEECH
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.
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.

H OE KUNNEN WIJ U H EL PEN?
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
accountmanager. Deze voorziet u graag van
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:

G2 Speech B.V.
Spegelt 4a, 5674 CD Nuenen,
P.O. Box 70, 5670 AB Nuenen,
The Netherlands
T: +31 (0)40 295 2877
F: +31 (0)40 295 2809
E: info@g2speech.com
www.g2speech.com
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