
SNEL EN NAUWKEURIG DICTEREN
U dicteert met uw natuurlijke spreekstem en maakt zo documenten, spreadsheets, 
e-mailberichten en nog veel meer. Werk driemaal sneller dan wanneer u typt en met een 
nauwkeurigheid tot maar liefst 99%. U kunt naast het Nederlands in deze versie ook in het 
Engels, Frans en Duits dicteren en: 

•  voor eenvoudig proeflezen dictaten opnieuw afspelen en desgewenst vooruit- of 
achteruitspoelen en de afspeelsnelheid en het volume aanpassen.

•  in de loop van de tijd betere resultaten krijgen. Dragon werkt uw stemprofiel op basis van 
uw dicteersessies en correcties automatisch bij. Dragon leert uw stem en schrijfstijl nog 
sneller herkennen door reeds verstuurde e-mailberichten en documenten te ‘bestuderen’.

SUPERIEURE PRESTATIES
NIEUW! Dragon kan opdrachten en gedicteerde tekst sneller herkennen zodat u meer in 
minder tijd gedaan krijgt. Het programma werkt nu nog nauwkeuriger en maakt tot wel 
12% minder herkenningsfouten dan Dragon 10. Het herkent bovendien hardware en stelt 
automatisch de beste configuratie voor optimale prestaties in.

WERKT MET DE MEESTE WINDOWS-PROGRAMMA’S
Dragon kunt u met vrijwel alle Windows®-programma’s gebruiken. Zo krijgt u ondanks uw volle 
agenda meer gedaan. U kunt teksten in Microsoft® Word, Excel®, Outlook® en OpenOffice® Writer 
dicteren, bewerken en opmaken. Met Internet Explorer® of Mozilla® Firefox® vindt u alle 
gewenste informatie op internet. Dragon werkt ook met branchespecifieke softwareprogramma’s. 

BESTUUR UW COMPUTER MET UW STEM 

Gebruik eenvoudige spraakopdrachten om sneller dan ooit bestanden te maken, 
e-mailberichten te verzenden, vergaderingen te plannen, programma’s en mappen te openen 
en te sluiten, te schakelen tussen vensters, documenten op te slaan en te converteren en op 
internet te zoeken.

NIEUW! Nog meer Dragon-sneldictaten: U geeft gewoon een opdracht aan Dragon 
en deze wordt uitgevoerd. Dragon bevat meer mogelijkheden dan ooit om meerdere 
muishandelingen en toetsaanslagen in een enkele spraakopdracht te combineren. U kunt 
deze spraakopdrachten gebruiken wanneer u maar wilt, ongeacht het venster dat actief is. 
Met eenvoudige spraakopdrachten kunt u e-mailberichten opstellen, afspraken plannen en op 
internet of uw computer zoeken.

EFFICIËNTER WERKEN MET EIGEN SPRAAKOPDRACHTEN
U kunt speciale spraakopdrachten maken waarmee u formulieren invult, veelgebruikte tekst 
en afbeeldingen invoegt of bedrijfsprocessen automatiseert. Net als met Visual Basic voor 
toepassingen kunt u krachtige opdrachten maken om:

• specifieke functies voor bepaalde gebruikers te automatiseren om routinetaken te stroomlijnen.
• verschillende programmaonderdelen te bedienen, zoals menu’s en werkbalken.
• aangepaste gebruikersformulieren en dialoogvensters te beheren.
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11 Professional is 
de ideale oplossing 
voor bedrijven 
met drukbezette 
professionals 
die sneller en 
efficiënter willen 

werken. Met deze software bedient u uw pc 
met uw stem, waarbij u uw woorden driemaal 
sneller omzet in tekst dan wanneer u ze zou 
typen, en dit met een nauwkeurigheid tot maar 
liefst 99%. Een betere manier om binnen uw 
hele organisatie de productiviteit te verhogen 
en de kosten te verlagen bestaat er niet.
U krijgt veel op uw pc gedaan door 
eenvoudigweg te spreken:

• documenten en spreadsheets dicteren, 
redigeren en opmaken

• e-mailberichten opstellen, verzenden en 
beheren

• op uw computer of internet zoeken
• afspraken en vergaderingen plannen
• woordenlijsten en opdrachten aanpassen 

aan de eigen terminologie en workflow van 
uw bedrijf

• eigen spraakopdrachten maken waarmee 
steeds terugkerende bedrijfsprocessen 
worden geautomatiseerd

• met behulp van een digitale spraakrecorder 
(niet inbegrepen) aantekeningen maken en 
automatisch laten uitschrijven als u weer 
aan uw pc zit

• ...en nog veel meer!

Dragon Professional biedt bovendien 
bedrijfsklare beveiligingsfuncties, 
configuratieopties en efficiënte beheerfuncties 
voor grote netwerken met veel gebruikers.



SNELLE TOEGANG TOT DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES
NIEUW! Dankzij de Dragon-zijbalk ontdekt en gebruikt u snel belangrijke spraakopdrachten 
en tips omdat ze op één handige locatie op het bureaublad bij elkaar staan. De inhoud wordt 
automatisch aangepast aan het venster dat u op dat moment gebruikt.

EIGEN WOORDENLIJSTEN OPBOUWEN
U kunt op uw bedrijf of branche toegespitste unieke namen, afkortingen en vaktermen 
toevoegen, zodat Dragon de door u gebruikte woorden en zinsdelen herkent. Lexica en 
woordenlijsten op maat kunnen worden geïmporteerd en binnen de onderneming worden 
gedeeld.

ALTIJD EN OVERAL PRODUCTIEF
Dragon houdt het tempo van uw gedachten bij en zet uw ideeën onmiddellijk om in tekst. 
Zonder spelfouten! U kunt zich dus concentreren op de inhoud en wordt niet meer afgeleid 
door het typen en spellingsregels. Het resultaat: kwalitatief hoogstaande en beter uitgewerkte 
documenten. Voor optimaal gebruikersgemak kunt u:

•  een draadloze headset (niet inbegrepen) gebruiken voor meer gebruikersgemak en 
mobiliteit, of u nu op kantoor bent of onderweg. Zo wordt multitasken nog veelzijdiger.

•  met behulp van een digitale spraakrecorder (niet inbegrepen) ideeën dicteren op het 
moment dat ze bij u opkomen. Dragon schrijft de opgenomen tekst automatisch uit als u 
weer aan uw pc zit.

NIEUW! Een gebruikersprofiel voor een digitale recorder maken, of een digitale recorder als 
een nieuwe geluidsbron toevoegen voor een bestaand gebruikersprofiel, ging nog nooit zo 
snel en eenvoudig. Dragon accepteert nu ook meer audiobestandsindelingen dan ooit zonder 
dat deze geconverteerd hoeven worden, waaronder dss- en ds2-bestanden.

IDEAAL VOOR IMPLEMENTATIE IN ONDERNEMINGEN
Spraakprofielen, aangepaste woordenlijsten, de toegang tot functies en meerdere installaties 
beheert u centraal via het netwerk. Robuuste beveiligingsfuncties en beheerfuncties maken 
Dragon uitstekend geschikt voor ondernemingen.

VLOTTER EN NATUURLIJKER COMMUNICEREN.
SNELLER EN EFFICIËNTER WERKEN.

Nuance, het Nuance-logo, Dragon, het Dragon-logo, DragonBar en NaturallySpeaking zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nuance 
Communications, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve 
eigenaren. © 2010, Nuance Communications, Inc. Eigendomsrechten Nuance. Alle rechten voorbehouden.
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SySTEEMVEREISTEN: 

Tijdens de installatie wordt gecontroleerd of uw 
systeem voldoet aan de minimale vereisten. Als dit 
niet het geval is, wordt de installatie afgebroken. 

• Processor: minimaal een 1-GHz Intel® Pentium®-
processor of een gelijkwaardige AMD-processor, 
of een 1,66-GHz Intel® Atom®-processor. We 
raden een 1,8-GHz Intel Dual Core™-processor  
of een gelijkwaardige AMD-processor aan.  
(BELANGRIJK: SSE2-instructieset vereist).

• Cachegrootte van de processor: Minimaal 512 KB. 
We raden 2 MB aan.

• Beschikbare schijfruimte: 3,5 GB.
• Ondersteunde besturingssystemen: Microsoft  

Windows 7 (32- en 64-bits), Microsoft Windows 
Vista SP1 en SP2 (32- en 64-bits), Microsoft  
Windows XP SP2 en SP3 (alleen 32-bits), 
Windows Server 2003 en 2008 SP1, SP2 en R2 
(32- en 64-bits.

• RAM: minimaal 1 GB voor Windows XP en  
Windows Vista en 2 GB voor Windows 7 en 
Windows Server 2003/2008. We raden 2 GB RAM 
voor Windows XP en Windows Vista aan en 4 GB 
voor Windows 7 en Windows Server 2003/2008 
64-bits.

• Microsoft Internet Explorer 6 of hoger (gratis te 
downloaden van www.microsoft.com.

• Creative® Labs Sound Blaster® 16 of  
gelijkwaardige geluidskaart met ondersteuning 
voor 16-bits opnames.

• Dvd-romstation voor de installatie.
• Door Nuance goedgekeurde ruisarme  

headset-microfoon (bij aankoop meegeleverd). 
Zie voor meer informatie support.nuance.com/
compatibility/ (ook met betrekking tot Bluetooth-
microfoons, recorders en Tablet PC’s).

Opmerking: voor de productactivering (een snel, 
anoniem proces) is een internetverbinding vereist.

*Met deze Dragon-editie is het niet mogelijk direct te dicteren in 
EPD-systemen (elektronische patiëntdossiers). Gebruik voor EPD-
ondersteuning Dragon Medical.
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