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WinScribe Cliënt in 5 steekwoorden: 
 Intuïtief: 

Binnen 10 minuten in bedrijf 
 Toegesneden: 

Op basis van uw login, krijgt u die 
functionaliteiten aangeboden, die voor 
u van belang zijn 

 Op de praktijk gericht: 
Kort en bondig en overal beschikbaar 

 Innovatief:  
Alle moderne technologieën en functies 
onder handbereik 

 Integratie:  
Op eenvoudige manier integreerbaar 
met andere applicaties. 

Ontdek WinScribe 4.0 
“ Met zekerheid de meest uitgebreide versie qua functionaliteit, ontwikkeld met 
het oog gericht op de gebruikers. Niet te vergeten, met de uitgebreide workflow 
wordt het mogelijk om een dictaat af te leveren op de juiste werkplek, op het 
juiste moment en vanaf iedere plaats.’’ 

 
De introductie van de WinScribe 4.0 
cliënt, met de moderne z.g. lint toolbar 
look and feel, maakt het mogelijk om 
zonder extra training snel aan de slag 
te gaan. Een duidelijk overzicht van de 
beschikbare functies ligt hierdoor 
binnen handbereik. 
De zakelijke markt vraagt om een 
duidelijke en overzichtelijke software 
die zonder al te veel inspanning 
geïmplementeerd kan worden binnen 
de organisatie en waarmee in de 
dagelijkse praktijk een aanzienlijke 
tijdwinst geboekt kan worden. Dit 
naast comfort en dictaatcontrole. 
WinScribe 4.0 heeft dit door de 
combinatie van digitaal dicteren, spraakherkenning en documentcreatie met als 
ondersteuning een uiterst sterke workflow kunnen realiseren en heeft daarmee een 
aanzienlijke voorsprong op de concurrentie. De mogelijkheden zijn indrukwekkend en in 
combinatie met een gunstig en glashelder licentiebeleid is uw keuze voor WinScribe snel 
gemaakt. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intuïtieve, gebruikervriendelijk 
lint technologie 

Geïntegreerde rapportage tool 
met één klik bereikbaar 

Directe import van dictaten, 
vanaf iedere plek 
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Is het zinvol een dictaat te versturen wanneer uw secretaresse er niet 
is?? 

WinScribe maakt het mogelijk om direct te 
kunnen zien wie beschikbaar is in het team. 
Indien uw vaste persoon niet aanwezig is, 
dan kunt u besluiten iemand anders te 
kiezen die wel aanwezig is of zelfs iemand op 
een ander kantoor. 
Volledig mobiel werken kan op meerdere 
manieren: Met een standaard telefoon, of 
via een BlackBerry, iPhone, PDA  of 
Voicerecorder. Voor de BlackBerry en iPhone geldt dat dit een bi-directionele verbinding is 
en het op ieder moment de status van het dictaat afgelezen kan worden. 
 

Systeembeheer via het web  

 
Via de centrale manager is het mogelijk voor de 
systeembeheerder om het totale systeem te managen 
en inzicht te krijgen in zaken zoals schijfgebruik, 
dictaten die nog open staan, dictaten die over tijd zijn 
enz. 
Ook de aanmaak of veranderingen van auteurs, 
secretaresses, groepen, taken kunnen op comfortabele 
wijze beheerd worden van iedere werkplek. In deze 

module kunnen ook geavanceerde workflows aangemaakt worden. Kortom volledige 
controle. 
 

Toepassing van moderne technologie 

WinScribe volgt continue de ontwikkelingen van de 
hedendaagse technische mogelijkheden door b.v. de 
interface te ontwikkelen in.Net-technologie en dit in 
combinatie met de SQL 2008 en Windows Server oplossingen. 
Ook wanneer u Terminal Server 2008 of Citrix XenApp 5 inzet biedt WinScribe u alle 
mogelijkheden. 
Daarmee draait de WinScribe oplossing ook Citrix of VMware omgevingen. 
WinScribe heeft de nieuwste versie van Dragon NaturallySpeaking geïntegreerd in de 
software, zowel op de cliënt als op de server. Hierdoor is het systeem uiterst compleet en 
flexibel inzetbaar. 
Maakt u gebruik van het onderhoudscontract, dan bent u steeds verzekerd van de laatste 
versie en staat een telefonische helpdesk ter beschikking. 


