SPEECHREPORT CURSOR

SPRAAKHERKENNING IN ELK TEKSTVELD,
ZOALS MICROSOFT WORD EN OUTLOOK
Ontdek de mogelijkheden van onze
snelle, gemakkelijke en krachtige
oplossing: SpeechReport Cursor.
Met SpeechReport Cursor gebruikt
u geavanceerde spraakherkenning
waarmee u direct kunt dicteren in
elke medische, niet-medische of op
Windows gebaseerde applicatie (zoals
uw EPD, MS Word en MS Outlook).
Door het creëren van documenten met
onze oplossing bespaart u kostbare tijd
op verslaglegging en bovendien heeft u
meer ruimte voor patiëntenzorg.

HOE WERKT HET?
Uw gedicteerde tekst verschijnt direct
en kan beluisterd worden. Met uw stem
kunt u correcties aanbrengen. Daarnaast
kunt u spraakgestuurd door het
document navigeren. Met de autotekst
functionaliteit voegt u standaardteksten
met invoervelden toe. Dit is vooral handig
wanneer u regelmatig dezelfde stukken
tekst gebruikt.
Na afronding verstuurt u uw dictaat
simpel en snel met één klik op uw
microfoon of een sneltoets op het
toetsenbord.
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FUNCTIONALITEITEN

LOKALE INSTALLATIE OF IN DE CLOUD

Met SpeechReport Cursor kunt u:

Lokale installatie

• Dicteren met behulp van een
microfoon of headset

Bij een lokale installatie zorgt u zelf
voor de hosting en het beheer van de
oplossing. U heeft zelf de volledige
controle over de omgeving.

• In een informatiesysteem zoals een
EPD dicteren

Werken via de G2 Cloud

• In Microsoft Word of Microsoft
Outlook dicteren
• Snel veelvuldig gebruikte teksten
invoegen met slechts één
spraakcommando
• Met uw stem door teksten
navigeren
• Dictaten met uw stem corrigeren

SpeechReport Cursor kunt u ook
gebruiken via de G2 Cloud. U heeft
daardoor lagere investeringskosten
in hardware en geen omkijken naar
het beheer van de oplossing. Via de
G2 Cloud heeft u toegang tot de
oplossing vanaf iedere locatie en op
elk gewenst moment.

• Uw eigen functietoetsen
configureren
• Uw dicteergeschiedenis bekijken.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
SpeechReport Cursor is zeer eenvoudig
in gebruik en u kunt er direct mee aan
de slag. Binnen een paar klikken kunt u
starten met dicteren en bespaart u tijd
op uw verslaglegging.

Vraag vandaag nog een vrijblijvende demonstratie
aan en bespaar tijd op uw verslaglegging!
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