
Functie Beschrijving P
ro

fe
ss

io
na

l 
G

ro
up

P
ro

fe
ss

io
na

l 
In

d
iv

id
ua

l

P
re

m
iu

m
 1

3

Geavanceerd persoonlijk beheer
U kunt aangepaste woorden exporteren naar xml-
indeling om eigenschappen vast te leggen, zoals 
tekenafstand en hoofdlettergebruik.

• •

Geavanceerde aangepaste opdrachten

– U kunt velden met variabelen in automatische teksten 
opnemen waarvoor de gebruiker later een bepaalde 
waarde kan opgeven of dicteren.

– Variabelen opnemen in opdrachtnamen.
– Krachtige opdrachten maken of importeren voor de 

automatisering van taken (Macrorecorder, opdracht 
Stap voor stap en Geavanceerde scripts in VBA-stijl).

– Zelfgemaakte opdrachten in groepen indelen.

• •

Geavanceerd beheer vanuit clients

– U kunt aangepaste opdrachten in het 
Opdrachtencentrum importeren en exporteren.

– Meerdere woordenlijsten bijhouden, importeren en 
exporteren.

– U kunt aangepaste opdrachten beveiligen.
– Een herkenningslogboek opvragen met uitgebreide en 

objectieve gebruiksgegevens.

• •

Transcriptiefuncties

U kunt het gesynchroniseerde geluid van tekst die in 
bepaalde apps is gedicteerd, opslaan. Tegelijk met het 
uitgeschreven tekstbestand wordt in Dragon® ook een 
dra-bestand opgeslagen.

• •

U kunt zonder profiel of training een nauwkeurige 
transcriptie maken van een audiobestand of podcast van 
één spreker. Het enige dat u nodig heeft is een opname 
waarin die spreker een vooraf geselecteerde tekst 
voorleest.

• •

Naast de wav-, wma-, mp3-, dss- en ds2-indeling wordt 
nu ook de m4a-indeling ondersteund. • •

Alleen correctie: Exclusieve correctiemodus in het 
profiel van de oorspronkelijke spreker, waardoor alles 
wordt opgevat als een correctieopdracht en het dictaat 
gemakkelijker kan worden bewerkt.

•

Dragon - vergelijking 
van de functies

FunctieoverzichtDragon-spraakherkenning
Nuance Dragon vergelijking per productversie
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AutoTranscribe Folder Agent (ATFA)

– Met deze functie wordt een specifieke map bewaakt. 
Bestanden die hierin worden opgeslagen worden 
automatisch uitgeschreven. 

– Tegelijk met het transcriptiebestand wordt een 
gesynchroniseerd audiobestand opgeslagen voor 
correctie achteraf.

– Er is ondersteuning voor doc-, rtf- en txt-uitvoer-
indelingen.

– U kunt na afloop van de transcriptie een script laten 
uitvoeren (bijvoorbeeld een melding per e-mail).

• •

Gebruiksvriendelijkheid

In bepaalde programma's verschijnt met de opdracht 
"Wat kan ik zeggen" op elk gewenst moment een lijst 
met contextspecifieke opdrachten.

• •

Via het menu Extra kunt u tekst- en 
afbeeldingsopdrachten (of automatische tekst) en 
zelfgemaakte opdrachten (via Aangepaste opdrachten 
beheren) nog eenvoudiger gebruiken en beheren.

• •

Gecertificeerd voor Windows 10 Certificering voor Windows 10 • •

Ondersteuning voor Office 2016
Volledige tekstbesturing en natuurlijke spraakopdrachten 
in Microsoft Office 2016. • •

Nuance® PowerMic™ II/III wordt ondersteund

PowerMic is een krachtige, ergonomische 
handmicrofoon met eenvoudige besturing via de duim 
(voor navigatie en het dicteren, bewerken en bekijken 
van documenten via spraakherkenning), instelbare 
knoppen en geïntegreerde muisfuncties. Het is de ideale 
microfoon voor professionals die meer willen als het gaat 
om dicteersnelheid, gebruiksgemak en productiviteit.

•

Gebruikers met wisselende werkplek
Gebruikersprofielen worden op bedrijfsniveau beheerd en 
centraal opgeslagen op het netwerk. •

Beheerdersinstellingen

Toegang tot geavanceerde beheerdersinstellingen via het 
tabblad Overige instellingen, bijvoorbeeld om te bepalen 
wie opdrachten of woordenlijsten mag aanpassen 
of de opdrachten Macro-opname, Stap voor stap of 
Geavanceerde scripts mag gebruiken.

•

MSI-installatie Installatie van de software via een opdrachtregel. •

Functie voor gegevensdistributie

Woordenlijsten, profielen en aangepaste lexica op 
afstand beheren. Nieuwe woorden, aangepaste 
woordenlijsten of nieuwe opdrachten beschikbaar maken 
voor alle gebruikers van een installatie van Dragon 
binnen het gehele bedrijf. 

* Klanten van Dragon Professional Group die 
beschikken over het Nuance® Management Center 
hoeven deze functie niet te gebruiken.

•*
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Verbinding met extern bureaublad

Gebruik op afstand wordt ondersteund op een computer 
met Windows Server® 2008 R2 of 2012. Met de gratis 
Microsoft®-software Verbinding met extern bureaublad 
kunt u Dragon gebruiken op een lokale Windows-
computer waarop Dragon zelf niet is geïnstalleerd.

•

Citrix®-ondersteuning
Ondersteuning voor uitgegeven programma's in virtuele 
Citrix-omgevingen. •

Licentie Mogelijkheid tot gebruik van een bedrijfslicentie. •

Nuance® Management Center
Verbinding maken met het Management Center van 
Nuance®. •
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