
Overzicht

Dragon Professional Group 
is speciaal ontwikkeld voor 
ondernemingen en biedt veel 
voordelen voor: 

 –  Managers die de productiviteit 
van medewerkers van een 
afdeling of van het hele 
bedrĳf willen vergroten om de 
bedrĳfsresultaten te verbeteren.

 – IT-beheerders die het 
programma moeiteloos willen 
implementeren en ondersteunen 
en aanpassingen efficiënt willen 
doorvoeren.

 – Professionals in een bedrĳf die op 
kantoor of onderweg onmiddellĳk 
optimaal productief willen zĳn 
zonder dat het nodig is om 
instellingen of configuraties aan te 
passen.

In een zakelĳke omgeving is Dragon Professional 
Group de perfecte productiviteitsoplossing voor 
iedereen die veel met documenten werkt.

Dragon Professional Group biedt krachtige 
mogelĳkheden om spraakherkenning heel 
eenvoudig te implementeren voor iedereen in het 
bedrĳf die zĳn productiviteit wil vergroten.

Dragon Professional Group is spraakherkenningssoftware voor 
ondernemingen die meerdere gebruikers een uitgebreid assortiment 
instelbare functies biedt waarmee ze snel en nauwkeurig tekst kunnen 
dicteren en zo hun productiviteit kunnen verhogen, op kantoor of 
onderweg. Bedrĳven kunnen met deze krachtige oplossing, die virtuele 
Citrix-omgevingen ondersteunt, slimmer en efficiënter werken en betere 
bedrĳfsresultaten behalen.

Snel en eenvoudig implementeren, aanpassen en beheren
Dragon Professional Group kan in combinatie met het Nuance User 
Management Center centraal worden beheerd. Dit bespaart tĳd en 
vermindert de behoefte aan ondersteuning. Met deze oplossing voor 
ondernemingen kunnen IT-beheerders gemakkelĳk het volgende doen:

 – De installatie en implementatie op meerdere computers aanpassen.

 – Dragon en alle bĳbehorende gebruikersprofielen en -configuraties 
beheren en onderhouden (wĳzigen, herstellen, upgraden, verwĳderen).

Met het geïntegreerde Windows-installatieprogramma (MSI) met 
aangepaste opties kunt u Dragon op meerdere computers implementeren. 
Omdat alle aangepaste opdrachten en woordenlĳsten van Dragon 
Professional kunnen worden gedeeld, kunnen updates hiervan snel en 
eenvoudig worden verspreid.
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Met de functies voor centraal beheer kunt u nagaan welke medewerkers 
een gebruikersprofiel hebben gemaakt en bepalen waar deze profielen 
worden opgeslagen. Zo kunt u uw licenties eenvoudiger beheren. U heeft 
controle over alle gebruikersconfiguraties. Daarom zĳn onderhoudstaken, 
zoals akoestische optimalisatie en optimalisatie van taalmodellen, 
efficiënter te plannen. 

Citrix®-ondersteuning 
Ondersteuning voor uitgegeven programma’s in virtuele Citrix-omgevingen. 
Meer informatie vindt u in ons Citrix-document.

Centraal beheer van Dragon Professional Group 
Het Nuance User Management Center (apart verkrĳgbaar) biedt functies 
voor centraal gebruikersbeheer waarmee Dragon Professional Group 
eenvoudig in de gehele onderneming kan worden ingezet en beheerd. 
Hierdoor kunnen bedrĳven hun licenties efficiënter gebruiken en beter 
voldoen aan alle rapportagevereisten. In combinatie met het centrale 
beheer bespaart dit tĳd en exploitatiekosten.

De productiviteit vergroten met aangepaste opdrachten
Organisaties kunnen in Dragon Professional Group eenvoudig hun eigen 
opdrachten maken. Daarmee kunnen steeds terugkerende of handmatige 
processen worden geautomatiseerd, in bestaande workflows worden 
opgenomen en worden gedeeld met andere gebruikers. Medewerkers 
hoeven niet langer zelf alle opdrachten te creëren, maar kunnen direct hun 
productiviteit vergroten. 

Dragon Professional Group biedt veel opties voor het maken van 
aangepaste opdrachten om workflows te optimaliseren: 

 - Aangepaste opdrachten met open einde: In Dragon Professional Group 
kunt u de naam van een opdracht laten eindigen op elk willekeurig 
woord of elke willekeurige zin in de woordenlĳst van Dragon, in 
plaats van een woord of zin uit een vooraf gedefinieerde lĳst met 
opdrachtvariabelen. Hierdoor kunt met opdrachten bĳvoorbeeld zoeken 
naar bepaalde woorden op het intranet van uw bedrĳf (vergelĳkbaar 
met de ingebouwde zoekopdracht "Zoek op Wikipedia naar…").

 - Dragon-sjablonen: Het invullen van formulieren of bestanden met 
velden kan een hele uitdaging zĳn, maar met Dragon Professional 
Group doet u dat eenvoudig met uw stem. Dankzĳ de variabele velden 
die aan een sjabloon in een tekstdocument kunnen worden toegevoegd, 
kunt u in Dragon Professional Group snel veelgebruikte formulieren 
invullen. U hoeft alleen maar "Volgend veld" te zeggen om naar een 
ander formulierveld te gaan. 

 - Macrorecorder: Met de macrorecorder van Dragon legt u 
toetsaanslagen en muisklikken vast. Daarna is één spraakopdracht 
voldoende om deze reeks acties uit te voeren. Dit is handig als u snel 
veelvoorkomende taken wilt uitvoeren waarvoor doorgaans meerdere 
opdrachten of handelingen zĳn vereist. 

 - Stapsgewĳze opdrachten: Met de optie Stap voor stap in de 
Dragon-opdrachtwizard kunt u een reeks acties automatiseren, 
zoals het starten van een programma of het inschakelen van een 
functie. Hiermee kunt u eenvoudig een actie of een reeks acties met 
één spraakopdracht uitvoeren, ook als u geen verstand heeft van 
programmeren. 

De voordelen van Dragon 
Professional Group in het kort
 – Ondersteuning voor virtuele 
Citrix-omgevingen

 – Snel en eenvoudig centraal 
beheer met het User 
Management Center van Nuance

 – Simpele implementatie en 
aanpassing op meerdere 
computers

 – Aangepaste opdrachten en 
woordenlĳsten voor meerdere 
gebruikers maken en 
implementeren  

 – De productiviteit van medewerkers 
onderweg vergroten

 – Eenvoudig transcripties in 
batches afhandelen en achteraf 
bewerken 

 – Voldoen aan vereisten op het 
gebied van toegankelĳkheid

 – Kosten besparen met het 
bedrĳfslicentieprogramma

 – Volledig up-to-date en soepel 
werken op de manier die bĳ u past
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 - Geavanceerde scripts: Als u wel over enige programmeerkennis 
beschikt, kunt u met de geavanceerde scripts van Dragon in VBA-stĳl 
bepaalde aangepaste functies op de computer met uw stem bedienen 
voor betere integratie met bestaande programma's en workflows. 

Nauwkeuriger dicteren met aangepaste woordenlĳsten 
Medewerkers gebruiken in hun werk vaak specifieke terminologie, 
afgestemd op de bedrĳfstak, het bedrĳf, de afdeling of de rol. Bĳ een 
verzekeringsmaatschappĳ worden bĳvoorbeeld geheel andere woorden, 
zinnen en afkortingen gebruikt dan bĳ een overheidsinstelling. Marketeers 
bedienen zich van andere terminologie dan productiemedewerkers.  

In Dragon Professional Group kunt u specifieke woorden die u veel 
gebruikt rechtstreeks met de gewenste opmaak aan de woordenlĳst 
toevoegen. Hierdoor wordt alles wat u dicteert, nauwkeurig en op de 
gewenste manier getypt. U kunt deze woordenlĳsten in- en exporteren, 
bĳvoorbeeld in xml-indeling, zodat alle aanpassingen kunnen worden 
gedeeld met uw gebruikersgroep, afdeling of hele organisatie. U kunt 
meerdere woordenlĳsten maken, die door de beheerder kunnen worden 
beheerd conform de wensen van de medewerkers. 

De productiviteit van medewerkers onderweg vergroten
Profielen en voorkeuren van gebruikers zonder vaste werkplek worden op 
een centrale netwerklocatie opgeslagen en gesynchroniseerd. Gebruikers 
kunnen dus via verschillende computers in het netwerk dicteren, zonder 
dat ze steeds een nieuw profiel hoeven maken, voorkeuren moeten 
kiezen of een trainingsprocedure moeten volgen. U kunt zelfs zonder 
netwerkverbinding met Dragon blĳven werken. Als HTTP-roaming is 
ingesteld, kan de beheerder gebruikersprofielen beveiligen met een 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

Dragon Professional Group kan op afstand worden gebruikt vanaf een 
computer met Windows Server 2012 of Windows Server 2008 R2. Met 
de gratis Microsoft-software Verbinding met extern bureaublad (vroeger 
Terminal Services-client) kunt u Dragon gebruiken op een lokale Windows-
computer waarop Dragon niet is geïnstalleerd.

Eenvoudig transcripties in batches afhandelen en achteraf bewerken
Met Dragon Professional Group kunt u audiobestanden automatisch met 
het opgegeven profiel laten omzetten in tekst. Het resultaat wordt in een 
geselecteerde map opgeslagen. U kunt het audiobestand met ATFA (Auto 
Transcribe Folder Agent) in het document insluiten. Als u het audiobestand 
bĳ de transcriptie opslaat, bespaart u tĳd en kunt u, of iemand anders, de 
transcriptie later eenvoudig bewerken. In Microsoft Word kunt u zelfs met 
de functie Gesproken aantekeningen instructies toevoegen voor andere 
bewerkers.

Voldoen aan vereisten op het gebied van toegankelĳkheid en rapportage
Dankzĳ alle gedeelde functies voor aanpassingen kan Dragon Professional 
Group eenvoudig worden afgestemd op de strenge vereisten op het 
gebied van toegankelĳkheid of rapportage binnen de bedrĳfstak.
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Kosten besparen met het verbeterde bedrĳfslicentieprogramma
Met het bedrĳfslicentieprogramma van Nuance kunnen zakelĳke klanten 
eenvoudig en snel een optimale besparing bereiken. Dit licentieprogramma 
is alleen beschikbaar voor Dragon Professional Group. Met het programma 
schaffen bedrĳven licenties aan om de software te gebruiken en ontvangen 
ze geen verpakte producten. Er wordt één digitale versie gedownload met 
één serienummer om een snellere installatie mogelĳk te maken.

Omdat het bedrĳfslicentieprogramma diverse niveaus kent, zĳn er nogal 
wat voordelen voor organisaties:

 – Lagere kosten, gegarandeerde upgrades en technische ondersteuning

 – Eenvoudige aanschaf zonder contract

 – Een begrĳpelĳk programmabeleid dat het beheer vereenvoudigt

 – Geen verplichtingen na de eerste aanschaf

Volledig up-to-date en soepel werken op de manier die bĳ u past
Als uw IT-middelen beperkt zĳn, u specifieke workflowvereisten heeft 
of u gewoon snel aan de slag wilt met aanpassingen, implementaties 
en training, hebben wĳ het antwoord. Nuance biedt een volledig pakket 
professionele services op maat voor Dragon waarmee de productiviteit 
aanzienlĳk omhoog gaat en u snel uw investering terugverdient.  

Nuance heeft ook programma's voor onderhoud en ondersteuning, met de 
volgende voordelen:

 – Altĳd over de nieuwste versie van Dragon beschikken, inclusief alle grote 
en kleine releases, plus bĳbehorende verbeteringen en uitbreidingen

 – Problemen snel oplossen en de productiviteit van gebruikers optimaliseren 
dankzĳ toegang tot Dragon-informatiebronnen en -ondersteuning

Professionele services en programma's voor onderhoud en ondersteuning 
zĳn alleen beschikbaar voor Dragon Professional Group.
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Aanvullende informatiebronnen
De website van Nuance bevat 
talloze informatiebronnen 
waarmee gebruikers optimaal 
kunnen profiteren van de kracht 
van Dragon Professional Group. 
U vindt er onder andere een 
introductiehandleiding, een 
handleiding voor beheerders en 
voor gebruikers, een overzicht 
van compatibele hardware, 
demovideo's, werkmappen, 
informatiebladen, whitepapers, 
de kennisdatabase met handige 
TechNote-artikelen en een forum 
waar gebruikers tips kunnen 
uitwisselen en kunnen praten over 
gewenste functies.

 –  Productinformatie: http://
netherlands.nuance.com/dragon/
index.htm 

 – Productondersteuning: www.
nuance.com/support/dragon-
naturallyspeaking

Neem contact op met uw lokale 
Dragon-verkoopmedewerker voor 
meer informatie.

Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications werkt voortdurend aan een betere interactie tussen mensen en technologie. Met  
spraak- en taaloplossingen zorgt het bedrĳf ervoor dat we op een meer menselĳke manier samenwerken met de 
overvloed aan systemen, apparaten, elektronica, apps en services om ons heen. Dagelĳks genieten miljoenen 
mensen en talloze bedrĳven van de intelligente systemen van Nuance die in staat zĳn om te luisteren, begrĳpen 
en leren en die zich aanpassen aan de manier van leven en werken van gebruikers. Ga voor meer informatie naar 
netherlands.nuance.com.


