
 

GESCHIEDENIS.  
Winscribe is in 1995 begonnen met de ontwikkeling 
van Winscribe Dictation. Het bedrijf is sindsdien 
uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied van 
digitaal dicteren en workflowsoftware. Het bedrijf 
heeft inmiddels zes vestigingen in vijf landen en 
een netwerk van meer dan 100 geautoriseerde 
verkooppartners over de hele wereld. 

KERNGEGEVENS.  
Winscribe rekent meer dan 3.500 organisaties tot zijn 
klanten, met meer dan 350.000 individuele gebruikers 
in 25 verschillende landen over de hele wereld. 

OPLOSSINGEN.  
Winscribe biedt een softwareoplossing voor Business 
Procesmanagement en een softwareoplossing voor 
digitaal dicteren. 

DIENSTEN.  
Klanten in alle grote markten hebben toegang tot 
een compleet dienstenpakket, van voorbereiding en 
installatie tot support. 

BELANGRIJKSTE BRANCHES.  
Juridische sector, gezondheidszorg, politie, 
verzekeringen & financiën, overheid, transcriptie, 
landmeting & onroerend goed. 

PARTNERS.  
Winscribe is strategisch en technologisch partner van 
veel grote bedrijven:

• Microsoft Gold Certified Partner 
• Nuance Certified Integrator 
• Citrix Partner 
• BlackBerry Alliance Member 
• Philips 
• Grundig 
• Olympus 
• Apple Developer

 

 

 

 

 

Winscribe in vogelvlucht 
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Cedere BV, 
Postbus 266, 7400 AG Deventer
T:  +31 (0) 570 618981
E:  info@cedere.nl | W: www.cedere.nl 

Bedrijfspresentatie Winscribe

Wij verbeteren 
de manier 
waarop u 
werkt in 
uw bedrijf
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Winscribe heeft jarenlang samengewerkt met duizenden 
organisaties zoals die van u om de processen die 
uw medewerkers gebruiken te optimaliseren en hun 
productiviteit te verbeteren.  We staan bekend om onze 
ervaring op het gebied van workflowmanagement en 
digitaal dicteren – wereldwijd, vooral voor de juridische 
sector, de politie, de gezondheidszorg, de transcriptie- en 
de verzekeringsbranche. 

Hoe goed iets wordt gedaan binnen een bedrijf is heel 
erg afhankelijk van de processen die mensen volgen 
terwijl ze samenwerken en van de manier waarop 
taken worden uitgevoerd om tot het juiste resultaat te 
komen.  Dit geldt voor het documentcreatieproces via 
digitaal dicteren, maar ook wanneer u gebruikmaakt van 
software voor Business Procesmanagement om uw taken 
te automatiseren en de workflow binnen uw bedrijf te 
organiseren. 

Dagelijks gebruiken klanten van Winscribe over de hele 
wereld onze technologie en services om hun werk uit te 
voeren; op een eenvoudigere en efficiëntere manier en 
steevast met betere resultaten voor hun eindklanten. 

Business Procesmanagement

Een aantal jaar geleden hebben we een groot aantal 
verschillende klanten gevraagd of er, naast dicteren, nog 
andere uitdagingen binnen hun bedrijf waren waar wij 
hen mee konden helpen. Vrijwel elke klant kwam met 
hetzelfde verzoek: “Help ons om onze bedrijfsprocessen 
te verbeteren”. Ze vroegen ons vooral om hen te helpen 
de verschillende manieren te optimaliseren waarop 
mensen systemen en processen gebruiken om hun werk 
uit te voeren binnen de organisatie. 

Winscribe is begonnen in de juridische sector en heeft 
een nieuwe technologieoplossing ontwikkeld die speciaal 
is ontworpen om belangrijke bedrijfsprocessen snel en 
eenvoudig te automatiseren. Het resultaat: Winscribe 
BPM, een software- en servicesoplossing, speciaal voor 
managementteams die behoefte hebben aan:

 
•  Een snelle en eenvoudige manier om de unieke  
 werkmethoden van uw teams te automatiseren  
 voor betere resultaten 
 
•  Een aanpak om individuele processen één voor   
 één aan te pakken 
 
•  Een oplossing die ervoor zorgt dat taken telkens   
 opnieuw op dezelfde manier worden uitgevoerd  
 
•  Automatisering van bedrijfsprocessen zonder   
 programmeerervaring 
 
•  Een verantwoorde en zeer snelle return on investment 

 
Winscribe BPM is het resultaat van jaren van 
gespecialiseerd onderzoek, ontwikkeling en testen met 
behulp van Microsoft-technologie. Winscribe BPM is 
leverbaar als geïnstalleerde oplossing of als service ‘in 
the cloud’.  

UW BEDRIJF BESTAAT UIT UW MENSEN, UIT DE PROCESSEN DIE ZIJ VOLGEN EN UIT DE 
SYSTEMEN DIE ZIJ GEBRUIKEN. DEZE DRIE ONDERDELEN OP DE MEEST EFFICIËNTE EN 
CONSISTENTE MANIER LATEN SAMENWERKEN: DAT IS WAAR WIJ GOED IN ZIJN. VAN 
EENVOUDIGE PROCESSEN, ZOALS DECLARATIES, TOT MEER COMPLEXE PROCESSEN, ZOALS 
DIGITAAL DICTEREN OF ACQUISITIE: LAAT ONZE SOFTWARE U HELPEN OM DE JUISTE 
RESULTATEN TE BEREIKEN. 

Bedrijfspresentatie Winscribe

Systemen voor digitaal dicteren

Inmiddels gebruiken duizenden advocatenbureaus, 
gezondheidszorgorganisaties, politiekorpsen, 
verzekeringsbedrijven, overheidsorganisaties en 
andere bedrijven Winscribe Dictation om documenten 
te creëren op basis van gedicteerde teksten, waarna 
deze documenten via interne workflows worden 
verwerkt en in bredere informatiesystemen worden 
geïntegreerd. 

Winscribe Dictation is leverbaar als On Demand 
Service of als geïnstalleerde oplossing. Winscribe 
Dictation is de beste keuze voor uw bedrijf. De 
oplossing biedt:

 
 
• Ondersteuning voor alle mogelijke inputapparaten,  
 van digitale recorders tot telefoons en microfoons  
 
•  De flexibiliteit om overal te dicteren, te   
 transcriberen en het proces te beheren 
 
•  Een mobiliteitssuite met ondersteuning voor de  
 belangrijkste smartphones, zoals de iPhone,  
 BlackBerry en Windows Phones  
 
•  Spraakherkenning om sneller en efficiënter   
 documenten te creëren 
 
•  Tools voor document- en workflowbeheer  
 voor hogere productiviteit en betere resultaten 
 
•  Integratie met de belangrijkste IT-systemen 
 
•  Een oplossing speciaal  aangepast aan uw   
 behoeften en aan de grootte van uw organisatie 
 

Services en support

U wilt dat uw technologieoplossing probleemloos 
werkt, meteen vanaf het begin. Wij ook. Hiervoor 
hebt u uitgebreide domeinkennis nodig en een 
aanpak die speciaal voor uw bedrijf is ontwikkeld. 
Dat kunnen wij bieden. En u wilt op elk moment 
ondersteuning, wanneer dit nodig is. Ook dat kunnen 
wij bieden. 

Als u voor Winscribe kiest, kiest u niet alleen de 
beste software voor uw situatie. U kiest ook voor 
toegang tot alle kennis die u nodig hebt voor een 
succesvolle installatie en implementatie van uw 
oplossing.  Onze getrainde en ervaren installatie- 
en supportprofessionals staan over de hele wereld 
voor u klaar, in onze bedrijfsvestigingen en bij onze 
regionale geautoriseerde partners. 

U kunt kiezen voor: 
  
•  Services op het gebied van bedrijfsanalyse door  
 getrainde analisten 
 
•  Modellering van uw belangrijke bedrijfsprocessen 
 
•  Services op het gebied van integratie en anpassing,  
 waar nodig 
 
•  Voorbereiding en uitvoering van uw   
 softwaretoepassing, met inbegrip van project  
 management 
 
•  Uitgebreide training, zodat uw medewerkers  
 meteen aan de slag kunnen 
 
•  Uitgebreide support wanneer uw medewerkers dit  
 nodig hebben
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