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G2 MOBILE

DICTEER EN AUTORISEER 
DOCUMENTEN ONDERWEG
Mobiel werken verandert de manier 
waarop mensen communiceren. Met 
het mobiele portfolio ‘G2 Mobile’ 
kunnen medische, juridische en 
zakelijke professionals onderweg 
verslagen dicteren en documenten 
autoriseren.

De apps sluiten naadloos aan op het 
workflowplatform SpeechReport en 
zorgen ervoor dat professionals deze 
manier van werken in hun dagelijkse 
bezigheden kunnen integreren.

Het mobiele portfolio bestaat uit twee 
oplossingen, de digitaal dicteerapp en de 
sign off app.

De digitaal dicteerapp biedt een 
duidelijk overzicht van de dagelijkse 
werklijst.  Professionals kunnen 
onderweg verslagen dicteren en 
verzenden naar het secretariaat.

De sign off app biedt direct toegang 
tot correspondentie. Gebruikers 
kunnen op elk moment verslagen 
inzien, autoriseren en doorsturen 
naar de volgende stap in de workflow.
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De mobiele dicteerapp heeft een 
intuïtief design en een moderne 
interface. De app is volledig 
geïntegreerd met SpeechReport en 
synchroniseert direct. De werklijst 
geeft een dagelijks overzicht van de 
afspraken. Een dictaat kan worden 
gekoppeld aan een afspraak of een 
nieuw dictaat kan worden gestart.

Heeft u net een patiëntbezoek afgelegd 
en bent u onderweg naar de volgende 
patiënt? Deze tijd kunt u perfect 
benutten door het verslag direct te 
dicteren. Wanneer u uw verslagen 
direct na elk bezoek creëert, zit de 
informatie nog fris in uw geheugen 
en dit verkleint de kans op incorrecte 
informatie.

BELANGRIJKSTE 
FUNCTIONALITEITEN:
�� Volledig geïntegreerd met 

SpeechReport
�� Op elk gewenst moment verslagen 

dicteren
�� Gekoppeld aan een werklijst met 

cliënt- en/of patiëntgegevens
�� Geschikt voor zowel tablet als 

mobiel
�� Beschikbaar voor iOS en Android
�� Geschikt voor externe hardware 

zoals Bluetooth headsets of 
oordoppen

�� ISO 27001 gecertificeerd en veilige 
encryptie van data.

G2 MOBILE - DICTEREN
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BELANGRIJKSTE 
FUNCTIONALITEITEN:
�� Volledig geïntegreerd met 

SpeechReport
�� Verslagen inzien, autoriseren en 

doorsturen vanaf elke locatie, op 
ieder moment

�� Voeg notities toe aan documenten
�� Configureerbare 

documentweergaves
�� Beschikbaar voor iOS en Android
�� ISO 27001 gecertificeerd en veilige 

encryptie van data.
Op vraag van verschillende klanten 
hebben we de sign off app ontwikkeld 
om de doorlooptijd van verslagen te 
verkorten.

Met deze app kunnen professionals 
verslagen altijd en overal inzien, 
goedkeuren en doorsturen. De app 
biedt ook de mogelijkheid om notities 
aan rapporten toe te voegen, zoals 
een persoonlijke herinnering of een 
instructie voor het secretariaat.

G2 MOBILE - DICTEREN G2 MOBILE – SIGN OFF

ONTWORPEN MET 
DE GEBRUIKER 
IN GEDACHTEN 
- AUTORISEER 
VERSLAGEN VANAF 
ELKE GEWENSTE 
LOCATIE
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Neem contact op voor een vrijblijvende 
demonstratie van onze mobiele oplossingen 
met ons team: +31 (0)40 295 28 77  
of mail naar: marketing@g2speech.com

BEVEILIGING
G2 Mobile voldoet aan strenge 
voorwaarden om de veiligheid van 
de cliënt- en patiëntgegevens te 
garanderen. De mobiele apps zijn 
ontworpen op basis van de ISO 27001 
richtlijnen. Dit betekent o.a. dat data 
niet lokaal wordt opgeslagen op een 
mobiel apparaat en dat de app na 
een bepaalde periode van inactiviteit 
automatisch uitlogt.

De data-overdracht gebeurt beveiligd 
door sterke SSL-certificaten en AES-
encryptie van 256 bit. De apps zijn 
toegangelijk via de inloggegevens van 
SpeechReport, een toegangscode of 
een vingerprintscanner.

SPEECHREPORT
De G2 Mobile suite is volledig 
gesynchroniseerd met SpeechReport, 
onze complete oplossing voor 
documentmanagement. Het 
SpeechReport-platform biedt 
een volledige geautomatiseerde 
workflow gecombineerd met 
spraakherkenning. SpeechReport 
helpt het correspondentieproces 
te stroomlijnen. De oplossing 
ondersteunt organisaties bij het 
creëren, corrigeren en beheren van 
alle documentatie.


