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Winscribe Dictation is een softwareoplossing 
voor al uw behoeften op het gebied van 
digitaal dicteren en workflow management 
binnen uw afdeling of bedrijf, met alle 
vereiste beveiligingsniveaus voor uw 
patiëntengegevens. Het resultaat: snellere 
afhandeling van processen, meer patiënten 
die kunnen worden behandeld, kortere 
wachttijden, snellere return on investment 
(ROI) en betere zorg voor uw patiënten.

Mobiel digitaal dicteren Of uw specialisten nu onderweg 
zijn van het ene naar het andere gebouw, op weg zijn 
naar een congres of naar huis, of gewoon aan hun 
bureau zitten, elke moderne gezondheidszorgorganisatie 
moet flexibel zijn en mogelijkheden bieden voor mobiel 
dicteren, zodat iedereen altijd optimaal productief kan 
zijn. Met de Winscribe Mobility Suite kunt u onderweg, 
altijd en overal, uw werk dicteren, met alle mogelijkheden 
die uw desktopcomputer biedt, of u nu een BlackBerry, 
een iPhone of een Windows Phone gebruikt.

Telephony van Winscribe is optioneel en biedt u de 
mogelijkheid teksten te dicteren en te verzenden via 
elke mobiele of vaste telefoonlijn. Uw medewerkers 
kunnen hun werk vanaf elke locatie dicteren door een 
vooraf ingesteld telefoonnummer te bellen en hun 
tekst op te nemen en voor transcriptie te verzenden. Ze 
hoeven alleen maar de gesproken standaardinstructies 
van Winscribe te volgen. Voor optimale efficiëntie 
kunt u aangepaste instructies creëren voor gesproken 
formulieren met een aantal geautomatiseerde vragen, 
zodat een voorgestructureerd sjabloon kan worden gevuld 
met de gegeven antwoorden.

Integratie met bestaande gegevenssystemen 
De integratie met verschillende systemen voor 
patiëntengegevens versnelt niet alleen uw workflow, 
maar zorgt er ook voor dat de ingevoerde informatie in 
verschillende systemen consistent is. De op webdiensten 

“Dankzij het hele systeem zijn 
we veel efficiënter en kunnen 
we onze patiënten nog betere 
service bieden dan voorheen. 
Ik zou het systeem absoluut 
aanbevelen aan andere 
potentiële gebruikers.”

  Peter Davies

 Manager Radiologie
 Withybush Hospital 
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gebaseerde integratietool biedt 
u de voordelen van een volledig 
geïntegreerde digitale dicteeroplossing 
op basis van geavanceerde 
integratiearchitectuur. Dankzij de ‘open 
standaard’-ontwikkeltools en integratie 
met HIS-, RIS- en EPR-systemen 
profiteert u van de voordelen van 
een volledig geïntegreerde oplossing 
voor een wederzijdse uitwisseling van 
demografische patiëntengegevens en 
rapportagegegevens.

Geoptimaliseerde dicteer workflow 
Om uw workflow efficiënt te 
kunnen beheren, moet u het 
documentcreatieproces stroomlijnen 
en documentuitwisseling bevorderen. 
Wanneer taken niet hoeven te worden 
herhaald en processen gestroomlijnd 
zijn, kan dit uw organisatie een 
ingrijpende kostenbesparing opleveren. 
Winscribe heeft slimme oplossingen 
voor documentbeheer ontwikkeld 
waarmee u de verwerkingstijd van 
documenten kunt verminderen en 
efficiënter kunt werken. Dankzij de 
rapportagefunctie van Winscribe 
Dictation kunt u proactief knelpunten 
identificeren en oplossen door de 
werkdruk van individuele medewerkers 
en groepen in real time te analyseren en 
op basis hiervan transcriptietaken toe 
te wijzen.

Spraakherkenning is een optionele 
oplossing die u de mogelijkheid biedt 
om nog meer tijd en kosten te besparen 
op het gebied van digitaal dicteren. 
Spraakherkenningstechnologie kan 

de woorden die u dicteert herkennen 
en voor u 'uittypen'. Er zijn twee 
mogelijke oplossingen. Met 'cliënt-side' 
spraakherkenning kunt u de tekst op uw 
computer bekijken en bewerken terwijl 
u de tekst dicteert. En via de 'server-
side'-oplossing wordt uw taak naar een 
server gestuurd voor spraakherkenning, 
waarna de tekst wordt doorgestuurd 
naar een medewerker voor transcriptie 
of naar een andere bestemming binnen 
de workflow. Beide optionele methoden 
kunnen onafhankelijk van elkaar 
worden gebruikt of ze kunnen worden 
gecombineerd zodat u nog efficiënter 
documenten kunt creëren.

Software On Demand Met Winscribe 
On Demand beheren we alle software 
en servers voor u, zodat u deze niet zelf 
hoeft aan te schaffen, te installeren, te 
onderhouden of te upgraden. In plaats 
daarvan kunt u uw bedrijfsprestaties 
snel verbeteren via het Software as a 
Service (SaaS)-model: u hoeft niet meer 
te investeren in software en servers, u 
hebt minder IT-resources nodig en uw 
software is sneller gebruiksklaar.

Bescherming van patiëntengegevens 
De vertrouwelijkheid van 
patiëntengegevens is essentieel binnen 
de gezondheidszorg. Daarom maakt 
Winscribe Dictation gebruik van 
geavanceerde encryptietechnologie voor 
uitzonderlijk hoge beveiligingsniveaus 
voor spraak- en gegevensverkeer. 
Hiermee voldoet uw organisatie 
ruimschoots aan alle relevante 
wettelijke voorschriften.
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Try Before You Buy 

Winscribe biedt u de mogelijkheid om 
de Winscribe Dictation-producten 
uitgebreid te testen voordat u tot 
aankoop overgaat. 

Ga naar www.winscribe.com voor een 
gratis testversie van de Winscribe-
productsuite.
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