
GEBRUIK UW STEM VOOR 
MEER PRODUCTIVITEIT

Spraakherkenning

Uw stem kan een van de krachtigste tools 
zijn om uw documentcreatieproces nog 
efficiënter te maken. De gemiddelde persoon 
spreekt tenslotte drie keer sneller dan hij 
of zij kan typen. Om deze reden is dicteren 
met geïntegreerde spraakherkenning niet 
alleen een haalbare optie, het geeft ook 
aan dat het transcriberen van gedicteerde 
tekst een tijdrovende en dure klus is.  Het 
vinden van ervaren en goede typisten is 
bovendien moeilijk en kostbaar. Het is 
dan ook niet vreemd dat veel organisaties 
manieren zoeken om de productiviteit en 
nauwkeurigheid te verbeteren. 

Spraakherkenningstechnologie bestaat al een 
aantal jaar en dankzij deze technologie kunnen 
zowel grote als kleine organisaties hun werkwijze 
voortdurend verbeteren.  

Geïntegreerde Spraakherkenning van Winscribe 
biedt een flexibel platform met de mogelijkheid 
om uw systeem aan uw eigen behoeften aan te 
passen voor maximale productiviteit. De module 
Spraakherkenning bevat aanvullende componenten 
voor elke type bedrijf, zoals: 

•	  Meertalige woordenlijsten voor optimale 
tekstnauwkeurigheid: Amerikaans Engels, Brits 
Engels, Australisch Engels, Indiaas Engels, 
Zuidoost-Aziatisch Engels, Duits, Spaans, 
Italiaans, Nederlands en nog veel meer talen

•	  Systeemwoordenboek met meer dan 300.000 
woorden voor optimale resultaten

•	  “Learn as you speak” – Persoonlijke 
woordenboeken voor elke auteur waarin 
woorden kunnen worden toegevoegd, getraind 
en beheerd voor steeds betere resultaten

•	  Zelf in te stellen verkorte instructies voor veel 
voorkomende woorden

•	  Integratie met Microsoft Word-sjablonen voor 

“We hebben ook naar andere 
systemen gekeken, maar 
nadat we een presentatie van 
WinScribe Voice Forms hadden 
gezien, wisten we dat dat 
was wat we zochten. Hiermee 
kunnen we rapporten snel 
en efficiënt toewijzen en de 

•	 Meertalige	woordenlijsten
•	 Systeemwoordenboek
•	 “Learn	as	you	speak”	
•	 Aan	te	passen	opdrachten	
•	 Integratie	met	Microsoft	Word-	 	
	 sjablonen	

De	aanvullende	componenten	
van	het	Geïntegreerde	
Spraakherkenningsplatform	van	
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het automatisch opmaken van 
tekst

Geïntegreerde Spraakherkenning 
is leverbaar in twee versies: 
front-end (of 'client-side' 
spraakherkenning) en back-
end (ook wel 'server-side' 
spraakherkenning genoemd).  Met 
Winscribe kunt u de methode 
kiezen die voor u het beste werkt, 
of u kunt een combinatie van 
beide gebruiken. 

Client-side Spraakherkenning 
Client-side spraakherkenning 
wordt uitgevoerd en verwerkt op 
uw lokale pc en biedt de auteur de 
mogelijkheid om: 

•	  Herkende tekst tijdens het 
spreken te bekijken, te 
bewerken en te corrigeren voor 
directe documentcreatie. Het 
systeemwoordenboek bevat 
meer dan 300.000 woorden 
voor optimale resultaten.

•	  Gesproken instructies te 
gebruiken om overal in het 
document snel en eenvoudig 
correcties aan te brengen.

•	  Het niveau van automatische 
correctie in te stellen alvorens 
de tekst te versturen voor 
verwerking. Mogelijke opties: 
Fully Corrected, Partially 
Corrected en Uncorrected.

•	  Offline opties te gebruiken om 
overal en altijd te dicteren. 
De tekst kan naar de server 
worden geüpload zodra er een 
verbinding beschikbaar is.

Server-side Spraakherkenning 
Bij server-side 
spraakherkenning wordt het 
spraakherkenningsproces centraal 
op de server uitgevoerd. Er 
wordt gebruikgemaakt van een 
specifiek herkenningsprofiel en 
woordenboek voor optimale 
resultaten:

•	  Gedicteerde tekst met één klik 
verzenden: auteurs hebben 
geen extra training nodig 
omdat ze op de gebruikelijke 
manier kunnen dicteren. U 
hoeft uw werkmethode dus niet 
te veranderen.

•	  Alle teksten worden verwerkt 
op de server, dus dit heeft 
nauwelijks of geen invloed op 
de prestaties van uw pc's.

•	  Wijzigingen in de gedicteerde 
tekst worden op de server 
uitgevoerd en vervolgens 
automatisch gedistribueerd om 
te worden uitgetypt.

•	  Dankzij de technologie 
voor het corrigeren van 
spraakherkenning kan de 
gecorrigeerde tekst weer 
terug naar de server worden 
gestuurd. Op deze manier 
wordt de software automatisch 
'getraind' om de specifieke 
stem van de spreker te 
herkennen.

Spraakherkenning

 
 

 
 

 

 

 
 

Lagere transcriptiekosten

Auteur heeft meer controle 
over rapporten

Betere klantenservice

Snellere verwerking van rapporten


