G2 CLOUD
PRODUCTIEF MET SPRAAKHERKENNING
IN DE CLOUD
Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van
cloudoplossingen voor het gebruik van software en het opslaan
van data. Medische, juridische en zakelijke professionals
wensen altijd toegang tot hun administratie en willen graag
locatie-onafhankelijk werken. G2 Speech speelt hierop in door
het volledige SpeechReport-platform in de cloud aan te bieden.
Elke organisatie heeft specifieke documentatiebehoeften,
daarom bieden we u de mogelijkheid om te kiezen voor een
publieke of private cloud. Zo profiteert u van een effectieve
oplossing op maat, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken
over de veiligheid van uw gegevens of het beheer van de
applicatie.

D RIE VOO R DEL EN VAN WER KEN IN
D E CLOUD

M IC RO S O FT A ZURE
A L S C LO UDPART NE R

 Locatie-onafhankelijk werken: door het gebruik
van SpeechReport in de cloud hebt u onbeperkt
toegang tot uw verslaglegging en administratie.

Microsoft Azure biedt een platform
voor het ontwikkelen van oplossingen
voor
proactieve,
persoonlijke
gezondheidszorg.

 Kostenbesparend:
aangezien
G2
Speech
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de
serveromgeving en het beheer van de applicaties,
dalen de aanschafkosten van uw ICT-omgeving
aanzienlijk. Bovendien is er minder gespecialiseerd
IT-personeel vereist.
 Veilig: een betrouwbare, stabiele omgeving
is essentieel voor het opslaan en overdragen
van
privacygevoelige
informatie.
Onze
cloudoplossingen voldoen aan strenge normen om
de veiligheid van uw gegevens te garanderen.
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 Microsoft Azure is een gevestigde waarde
in de cloudwereld met een omvangrijk
klantenbestand, waaronder gerenommeerde ziekenhuizen en
gezondheidsorganisaties.
 Gegevens worden op de juiste wijze beheerd en beschermd. Data
blijft privé en voldoet aan wereldwijde standaarden , zoals ISO
27001 en de richtlijn gegevensbescherming 95/46/EG. Hierdoor
is de cloudoplossing geschikt voor al onze klanten in Europa.
 Door de schaalbaarheid van de cloud kunnen we uiteenlopende
doelgroepen, van complete ziekenhuizen tot kleine praktijken,
een passende oplossing bieden.

DOING MORE WITH SP EEC H

WELK E CLOUDOP LOSSI NG PAS T HE T
BESTE B I J UW OR GANI SATI E?
PUBLIEKE CLOUD
Voor kleinere gebruikersgroepen met een eenvoudige
workflow is de publieke cloud een uitstekende oplossing.
Op onze publieke cloud deelt u samen met onze andere
klanten dezelfde onderliggende infrastructuur, beheerd
door G2 Speech, waarbij u verzekerd bent van een strikt
gescheiden dataopslag.
SpeechReport Cursor, onze spraak-naar-tekst oplossing,
is uitermate geschikt voor het gebruik in de publieke
cloud.
Kortom, onze publieke cloud biedt u een eenvoudige,
efficiënte en vooral veilige oplossing waarmee u uw
rapportages snel en zonder tijdsverlies kunt afronden.

PRIVATE CLOUD
De private cloud biedt de ideale oplossing voor klanten die
meer controle wensen over hun verslagleggingsproces.
Denk
bijvoorbeeld
aan
integraties
met
een
patiëntendossier of een geavanceerde workflow.
Met de aanschaf van onze oplossingen in de private cloud,
beschikt u over het complete SpeechReport-platform
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de installatie
en het onderhoud van de software. U behoudt echter zelf
de volledige controle over de applicatie, zoals het beheer
van gebruikers, templates, workflows en integraties.
U profiteert van alle voordelen van een on-premise
oplossing zonder hoge kosten voor de aanschaf en het
beheer van de onderliggende infrastructuur.

VE IL IG HE ID
Onze cloudinfrastructuur is zodanig opgezet dat er naast
performance en stabiliteit, een sterke focus ligt op de
beveiliging van uw gegevens. Alle communicatie tussen
de applicaties en de cloudservers verloopt via het uiterst
veilige Secure Socket Layer (SSL) protocol, wat gebruik
maakt van sterke AES 256-bit encryptie.
Bij het ontwerp van de infrastructuur zijn maatregelen
genomen om een hoge mate van informatiebeveiliging te
garanderen.
Hierbij kunt u denken aan strenge procedures voor het
beheer en onderhoud van de omgeving en een strikte
afscherming van alle servers van en naar de buitenwereld.
Bij de implementatie van grote wijzigingen laten we
een penetratietest uitvoeren door een gerenommeerde
externe partij, waarbij de infrastructuur van de gehele
cloudomgeving wordt geanalyseerd op potentiële
beveiligingsrisico’s.
Wij verzekeren u van een veilige omgeving, waarmee u
zonder zorgen kunt genieten van alle voordelen die de
cloud u biedt.

O PLO SS ING E N IN DE C LO UD
S PE E C HRE PO RT
SpeechReport helpt u om het verslagleggingsproces
in uw organisatie te stroomlijnen en optimaliseren. Dit
wordt gerealiseerd door een geautomatiseerde workflow
gecombineerd met geavanceerde spraaktechnologie.
SpeechReport ondersteunt uw afdeling bij het maken,
corrigeren en beheren van alle documenten vanuit één
centraal platform.

S PE E C HRE PO RT C URS O R

OVER G2 SP EECH
G2 Speech is opgericht in 1998. De afgelopen jaren
hebben we ons ontwikkeld tot de meest toonaangevende
aanbieder van spraakherkenning, digitaal dicteren en
workflowmanagement voor de medische, juridische
en zakelijke sector. Dagelijks gebruiken zo’n 25.000
professionals onze oplossingen. We zijn actief in
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk en Ierland.

G2 Speech B.V.
Spegelt 4a
5674 CD Nuenen
Nederland
T: +31 (0)40 295 2877
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G2 Speech is ISO 27001 gecertificeerd.

SpeechReport Cursor is een krachtige tool waarmee u
gesproken woorden direct omzet in geschreven tekst
in programma’s, zoals uw elektronische patiënten- of
cliëntendossiers en Microsoft Word en Outlook. Het is de
ultieme manier om uw verslaglegging te digitaliseren.

Neem contact op met ons
team voor een vrijblijvende
demo van onze oplossingen
en mogelijkheden in de cloud
+ 31 (0) 40 295 2877 of mail naar:
marketing@g2speech.com

