
Laat uw stem het werk doen.

Professionals moeten vaak 
documenten schrĳven, bewerken 
en opmaken, e-mails verzenden of 
formulieren invullen. Het typewerk 
kost dagelĳks veel tĳd, waardoor ze 
minder tĳd hebben om zich te richten 
op klanten en andere belangrĳke 
projecten die direct bĳdragen aan 
de bedrĳfsresultaten. Als u al dat 
papierwerk sneller, met meer details 
en een grotere nauwkeurigheid 
zou kunnen afronden, zou dat uw 
algehele productiviteit vergroten, 
waardoor u meer tĳd overhoudt voor 
uw echte werk en uw carrière. Met 
een snelle en nauwkeurige dicteer- en 
transcriptieoplossing die beschikt 
over krachtige aanpassingsopties 
kunt u al uw documenten efficiënter 
afhandelen zodat u nog productiever 
bent.

Dragon Professional Individual 
vergroot uw professionele 
productiviteit, omdat u documenten 
snel, eenvoudig en nauwkeurig 
kunt dicteren en uitschrĳven in een 
programma dat zich aan u aanpast. 
U voegt eigen woorden toe, zoals 
vakterminologie, en veelgebruikte 
tekst en voert met één korte 
spraakopdracht steeds terugkerende 
taken uit, zodat u sneller en slimmer 
uw werk doet, of u nu documenten 
en spreadsheets opstelt, e-mails 
verstuurt, formulieren invult of 
gewoon de lichamelĳke klachten 
door het typen wilt vermĳden. 

 

De snelste en meest  
nauwkeurige manier om  
met uw computer te werken
- Vanaf het eerste moment beschikt 

u over spraakherkenning die tot 
maar liefst 99% nauwkeurig is.
- Training is niet nodig.
- Spelfouten behoren tot het 

verleden en corrigeren achteraf 
blĳft tot het minimum beperkt.

- Profiteer van superieure 
betrouwbaarheid en prestaties 
gebaseerd op de krachtige 
technologie van Dragon.

- Het programma biedt een 
spraakgestuurde gebruikservaring 
op maat.
- Hoe meer u het programma 

gebruikt, hoe nauwkeuriger de 
resultaten.

- Dragon onthoudt woorden en 
zinsdelen die u veel gebruikt, 
zodat zelfs de lastigste woorden 
en eigennamen correct worden 
gespeld.

- Optionele geavanceerde training 
of analyse van bestaande 
documenten en e-mails 
zorgen voor een nog grotere 
nauwkeurigheid. 

- Werk moeiteloos met een 
oplossing die gewoon verstaat 
en begrĳpt wat u zegt.

- Dankzĳ de snelle reactietĳd en 
minimale wachttĳd is uw werk in 
sneller klaar dan ooit. 

Belangrĳkste functies en 
voordelen

- Snelle, nauwkeurige en op u 
afgestemde spraakherkenning

- Luidop praten om snel en efficiënt 
tekst op te stellen, op te maken en 
te bewerken

- Aangepaste woordenlĳsten in- en 
exporteren om unieke terminologie 
met collega's te delen

- Zelf spraakopdrachten maken voor 
het invoegen van veelgebruikte 
tekst en afbeeldingen

- Tekst dicteren in populaire 
computer- of internetprogramma's

- Onderweg notities opnemen zodat 
u deze later automatisch kunt laten 
uitschrĳven

- Uw computer op ergonomische 
wĳze bedienen met uw stem, 
zonder uw handen te hoeven 
gebruiken

- Eenvoudig proeflezen dankzĳ de 
tekst-naar-spraakfunctie of het 
afspelen van de gedicteerde tekst

- De ingebouwde microfoon van 
de laptop of een door Nuance 
goedgekeurde microfoon gebruiken

- De lichamelĳke klachten door het 
typen verminderen en de computer 
toegankelĳk maken voor iedereen 

- De software snel leren gebruiken 
met contextspecifieke tips en 
andere handige functies 
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- Praat in een normaal tempo en 
uw woorden verschĳnen vrĳwel 
meteen op het scherm.

- U kunt direct controleren of 
uw woorden goed in tekst zĳn 
omgezet.

- Uw ideeën worden vastgelegd 
zodra u ze uitspreekt. Niets 
hoeft uw gedachtestroom meer 
te belemmeren.

Met uw stem tekst dicteren of 
invoeren op alle plaatsen waar u 
gewoonlĳk typt
Met Dragon staat niets uw 
productiviteit en creativiteit meer 
in de weg omdat u gewoon tegen 
uw computer kunt praten. Uw 
gesproken ideeën worden omgezet 
in tekst en uw spraakopdrachten 
worden uitgevoerd, zonder dat u 
zich zorgen hoeft te maken over 
spel- of typefouten.

- Denk luidop. 
- Overwin uw writer's block.
- Geef uw creativiteit de ruimte.
- Voorkom spelfouten.
- Leg ideeën tot drie keer sneller 

vast dan wanneer u typt.
- Doe meer tegelĳkertĳd nu u 

handsfree met uw computer kunt 
werken.

- Voer tekst snel in formulieren, 
chats, social media, blogs, 
enzovoort in.

Documenten bewerken en 
opmaken, gewoon met uw stem 
Met Dragon voert u tekst niet alleen 
tot drie keer sneller in dan wanneer 
u typt, maar kunt u deze ook met 
uw stem bewerken en opmaken. 
U kunt tekst selecteren en vet 
maken, onderstrepen, voorzien van 
hoofdletters en nog veel meer of 
gewoon al pratende de gewenste 
wĳzigingen doorvoeren.   

- Bewerk tekst en maak deze op, 
veel sneller dan via de muis en het 
toetsenbord. 

- Geef tekst elke keer automatisch 
de door u gewenste opmaak. 

- Schakel eenvoudig tussen 
toetsenbord, muis en praten 
en kies zo voor elke taak de 
gewenste invoermethode.

Aangepaste woordenlĳsten 
importeren/exporteren
Dragon Professional Individual 
onthoudt veelgebruikte afkortingen, 
eigennamen en bedrĳfsspecifieke 
termen en uitdrukkingen, zodat 
uw unieke woordenschat wordt 
vastgelegd zoals u dat wilt. 
Daarnaast kunt u aangepaste 
woordenlĳsten importeren en 
exporteren om ze te delen met 
collega's. 

Zelf spraakopdrachten maken 
om veelgebruikte tekst en 
afbeeldingen in te voegen
Met Dragon Professional Individual 
maakt u snel en eenvoudig uw eigen 
spraakopdrachten waarmee u in een 
handomdraai veelgebruikte tekst 
en afbeeldingen invoegt. Door een 
eenvoudige opdracht uit te spreken, 
kunt u een standaardantwoord, 
handtekening of logo of andere 
standaardtekst invoegen, en veel tĳd 
en energie besparen. 

Bedrĳfsprocessen automatiseren 
met tĳdbesparende macro's
Maak macro's om simpele workflows 
of complexe bedrĳfsprocessen met 
eenvoudige spraakopdrachten te 
automatiseren. U kunt bĳvoorbeeld 
met een opdracht als "Stuur 
e-mail naar verkoopdistributielĳst" 
een e-mail verzenden naar de 
verkoopdistributielĳst met een cc 
naar het managementteam en een 
afdruk voor uw archief.

Superieure spraakgestuurde 
bediening in veel populaire 
programma's
Dragon zorgt voor krachtige 
spraakgestuurde bediening plus 
volledige tekstbesturing (ook voor 
bewerkingen en opdrachten) in 
veel programma's die u elke dag 
gebruikt. Zo kunt u razendsnel 

documenten opstellen en taken 
op de computer afhandelen. Deze 
functionaliteit is beschikbaar voor:

- Microsoft Word 2010 en 2013, 
WordPad, Kladblok en andere 
programma's

- Outlook 2010 en 2013
- Gmail, Outlook.com, Yahoo 

Mail en andere programma's, 
in Internet Explorer, Firefox en 
Chrome

- Excel 2010 en 2013
- … en nog veel meer! 

Opnamen in audiobestanden 
uitschrĳven
Dragon Professional Individual 
ondersteunt door Nuance 
goedgekeurde digitale 
spraakrecorders met geavanceerde 
opnamefuncties. Wanneer u weer 
achter uw pc zit, zet Dragon de 
audiobestanden automatisch om in 
tekst. U kunt uw notities inspreken 
in een audioapparaat en deze later 
laten uitschrĳven. Met Dragon 
Professional Individual kunt u 
onderweg uw werk uitvoeren zoals u 
dat wilt en optimaal productief zĳn. 

U kunt ook een nauwkeurige 
transcriptie laten maken van 
een audiobestand of podcast 
met één andere spreker, zodat u 
nog flexibeler bent. Eerst wordt 
gecontroleerd of voor uw profiel 
een transcriptiebron moet worden 
gemaakt. In dat geval volgt een 
trainingsprocedure. Als het om 
een audio-opname van een andere 
spreker gaat, moet u een nieuw 
profiel maken. De spreker hoeft niet 
persoonlĳk aanwezig te zĳn om een 
tekst voor te lezen. Het enige wat 
u nodig heeft is een audioclip van 
anderhalve minuut met de stem van 
de spreker.   
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Uw computer bedienen  
met uw stem
Programma's starten, 
menuopdrachten selecteren, op 
toetsen drukken, tussen vensters 
schakelen, internetten, e-mails 
maken en verzenden en nog veel 
meer, u kunt het allemaal gewoon 
doen door te praten. Met Dragon 
Professional Individual kunt u: 

- Handsfree werken wanneer u dat 
wilt.

- Comfortabeler en ergonomischer 
met uw computer werken.

- Lichamelĳke stress en belasting 
verminderen. 

- Meer tegelĳkertĳd doen door 
met uw stem tekst te dicteren en 
opdrachten uit te voeren.

Eenvoudig proeflezen via de 
natuurlĳk klinkende tekst-naar-
spraakfunctie of het afspelen van 
een audiobestand 
Met de functie Tekst-naar-spraak 
van Dragon wordt geselecteerde 
tekst voorgelezen met een natuurlĳk 
klinkende computerstem. Zo 
vereenvoudigt u het proeflezen 
en kunt u nog beter multitasken. 
In Dragon Professional Individual 
kunt u ook audiobestanden met 
gedicteerde tekst beluisteren. 
De gesproken tekst verschĳnt 
gemarkeerd op het scherm. 

Keuze uit microfoons  
voor vrĳheid en flexibiliteit
Dankzĳ de functie voor microfoon-
detectie ziet u in Dragon automatisch 
welke microfoons beschikbaar zĳn. 
U kunt met Dragon Professional 
Individual binnen één profiel 

meerdere audioapparaten 
gebruiken. Zo kunt u heel eenvoudig 
overschakelen op een andere 
microfoon met behoud van al uw 
voorkeuren voor nauwkeurigheid en 
opmaak. Dit is bĳvoorbeeld handig 
als u thuis een USB-microfoon, op 
kantoor een draadloze microfoon en 
onderweg de ingebouwde microfoon 
van uw laptop gebruikt. U kunt 
kiezen uit: 

- Microfoons die in veel van de 
nieuwste laptops zĳn ingebouwd: 
Voor optimale flexibiliteit en 
gebruiksgemak kunt u zonder 
headset documenten dicteren en 
spraakopdrachten geven.

- Een door Nuance goedgekeurde 
draadloze headset-microfoon 
met Bluetooth, voor uitstekende 
draadloze prestaties en de vrĳheid 
om rond te lopen terwĳl u op uw 
computer werkt.

- Elke andere door Nuance 
goedgekeurde microfoon: Ga voor 
meer informatie naar support.
nuance.com/compatibility.

De toegankelĳkheid vergroten  
en RSI voorkomen
Met Dragon Professional Individual 
kunnen mensen die door een 
handicap hun toetsenbord of 
muis niet of nauwelĳks kunnen 
gebruiken toch met een computer 
werken. Het programma draagt 
ook bĳ aan het voorkomen van 
vermoeidheidsklachten en RSI 
(Repetitive Strain Injury) omdat 
het een comfortabel, ergonomisch 
alternatief biedt voor toetsenbord en 
muis.

Probleemloos aan de slag, 
probleemloos onder de knie
Met Dragon Professional Individual 
heeft u spraakherkenning snel onder 
de knie en kunt u er snel optimaal 
van profiteren. Ook de meer 
geavanceerde functies gebruikt u 
moeiteloos, zodat uw productiviteit 
nog verder omhoog gaat. 

- Dankzĳ de eenvoudige installatie 
kunt u meteen aan de slag met 
spraakherkenning.

- Met de rondleidingen bent 
u binnen de kortste keren 
productief. 

- Door het intuïtieve ontwerp heeft 
u snel toegang tot krachtige 
functies, zodat u steeds 
productiever wordt.

- De contextspecifieke aanwĳzingen 
bieden u ter plekke tips, waarmee 
u bovendien geleidelĳk de 
belangrĳkste opdrachten leert 
kennen.

Ga voor meer informatie over Dragon 
Professional Individual en een 
volledig overzicht van de Dragon-
spraakherkenningsproducten naar 
www.netherlands.nuance.com/
dragon/
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