G2 MOBILE - DICTATION
DICTEER UW VERSLAGEN ONDERWEG

De vraag naar locatie-onafhankelijk werken staat tegenwoordig
hoog op de agenda bij medische, juridische en zakelijke
professionals. Dit is de reden van het ontstaan van een
innovatieve mobiele suite, genaamd G2 Mobile.
Het portfolio van G2 Mobile bestaat uit twee applicaties,
de digital dictation app en de sign off app. Door de directe
verbinding met SpeechReport breidt u uw workflow verder uit.
De digitaal dicteren app geeft u een duidelijk overzicht
van uw werklijst, gekoppeld aan de bijbehorende
gegevens. U kunt onderweg eenvoudig een verslag
dicteren en doorsturen naar het secretariaat.
De sign off app geeft u onmiddelijke toegang tot uw
correspondentie en u kunt uw verslagen autoriseren en
doorsturen naar de volgende stap in de workflow.

K EN MERK EN VAN DE G2 M OBI L E
D IGITAL D ICTATI ON AP P

G E B RUIK S VRIE NDE L IJ K E
O PLO SS ING

 Maakt deel uit van het G2 Mobile platform

 Beschikbaar voor iOS en Android toestellen

De app heeft een intuïtief ontwerp
met moderne interface. Door de
integratie met SpeechReport zijn
de manuele configuraties beperkt
tot een minimum. Bovendien is de
app voorgepopuleerd op basis van de
voorkeuren per afdeling. De werklijst toont een overzicht
met de benodigde gegevens. U kunt het dictaat koppelen
aan de afspraak of een nieuw dictaat starten.

 ISO 27001 gecertificeerd en veilige encryptie
van data

Het is mogelijk om externe hardware te gebruiken zoals
een bluetooth headset voor het creëren van de dictaten.

 Volledig geïntegreerd met SpeechReport
 Onderweg verslagen dicteren
 Gekoppeld aan een werklijst
 Geschikt voor zowel tablet als mobiel

Dus log in en start met dicteren!

info@g2speech.com • g2speech.com

DOING MORE WITH S P EEC H

V EILIGH EID

VO O RDE L E N G 2 M O B IL E

G2 Mobile voldoet aan strenge voorwaarden om de
veiligheid van de gegevens te garanderen.

G2 Mobile biedt u de mogelijkheid om een deel van uw
workflow mobiel te maken. Met de apps hebt u altijd
en overal toegang tot uw correspondentie en werklijst.
Na een afspraak of patiëntbezoek kunt u direct uw
dictaat opstellen, waardoor geen essentiële informatie
verloren gaat. Bovendien kunt u uw verslagen onderweg
goedkeuren waardoor u de doorlooptijd van verslagen
nog verder verkort.

De app is ontworpen op basis van de ISO 27001
richtlijnen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen data
lokaal wordt opgeslagen op uw mobiel apparaat en dat
de app automatisch uitlogt na een bepaalde periode van
inactiviteit.
De data-overdracht gebeurt beveiligd door sterke SSLcertificaten en AES-encryptie van 256 bit.
U krijgt toegang tot de dicteerapp via de inloggegevens
van
SpeechReport, een toegangscode of een
vingerprintscanner.

Neem contact op met ons team voor een vrijblijvende
demo van het mobiele platform! + 31 (0) 40 295 2877
of mail naar: marketing@g2speech.com
S PEECH REP OR T

OVE R G 2 S PE E C H

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 documenten vanuit één
centrale locatie.

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.

info@g2speech.com • g2speech.com
G2 Speech is ISO 27001 gecertificeerd.

