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Zet de spraaktechnologie van de volgende 
generatie aan het werk.

Belangrijkste functies en 
voordelen
– Sneller en nauwkeuriger 

werken dan ooit dankzij de 
spraakherkenningstechnologie van 
de volgende generatie die zich zelfs 
tijdens het dicteren aan uw stem 
blijft aanpassen.

– Snel en efficiënt tekst opstellen, 
opmaken en bewerken met uw 
stem.

– Eenvoudig aangepaste woorden 
maken, zoals eigennamen en 
vakterminologie.

– Zelf spraakopdrachten maken voor 
het invoegen van veelgebruikte 
tekst en afbeeldingen.

– Onderweg notities opnemen met 
een door Nuance goedgekeurde 
digitale spraakrecorder zodat u 
deze later automatisch kunt laten 
uitschrijven.  

– Eenvoudig werken op populaire 
apparatuur zoals draagbare pc's 
met een touchscreen.

– Nog eenvoudiger aan de slag 
dankzij de uitgebreide Help.

De gloednieuwe Dragon Professional 
Individual, v15 is een bijzonder 
slimme spraakherkenningsoplossing 
van de volgende generatie. 
Drukbezette professionals 
kunnen hiermee ongekend snel 
en nauwkeurig documentatie- 
en rapportagetaken op de pc 
afhandelen en hebben hierdoor 
de handen vrij voor activiteiten die 
de bedrijfsresultaten bevorderen. 
Door gebruik van de allernieuwste 
Deep Learning-technologie blijft 
Dragon leren. Het programma past 
zich zelfs tijdens het dicteren aan 
uw unieke stem en aan wisselende 
omgevingsfactoren aan. U kunt 
dus ongekend nauwkeurig en 
productief werken. Dankzij de 
krachtige transcriptiefuncties en 
flexibele aanpassingsmogelijkheden 
kunt u het programma precies 
op uw unieke zakelijke behoeften 
afstemmen. Zo kunt u altijd en 
overal van de voordelen van 
spraakherkenning profiteren. 

Sneller en nauwkeuriger dan ooit
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verlegt de grenzen van spraak- 
herkenningstechnologie met een 
spraakengine van de volgende 
generatie. Uniek aan Dragon is dat 
u consistent en zeer nauwkeurig op 
de pc kunt werken. Deep Learning-
technologie en diverse technieken 
zorgen ervoor dat het programma 
zich aan uw stem of aan wisselende 
omgevingsfactoren blijft aanpassen, 
zelfs tijdens het dicteren.

– Het programma biedt spraak- 
herkenning die tot maar liefst 99% 
nauwkeurig is. 
– Dankzij de nieuwe engine 

presteert Dragon bijzonder 
nauwkeurig wanneer iemand 
met een accent spreekt of 
bij gebruik in een enigszins 
lawaaierige omgeving, zoals  
een kantoortuin.

– De herkenningsresultaten zijn 
meteen nauwkeurig, vanaf het 
begin en zonder dat training 
nodig is.

– Het programma zorgt voor een 
spraakgestuurde gebruikservaring 
op maat.
– Hoe meer u het programma 

gebruikt, hoe nauwkeuriger de 
resultaten. 

– Dragon past zich volledig aan 
u aan en onthoudt woorden en 
zinsdelen die u veel gebruikt. 

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

– Het programma reageert snel, met 
een minimale wachttijd.
– 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 gedachtenstroom 
meer te belemmeren.



Met uw stem dicteren of tekst 
invoeren op alle plaatsen waar u 
gewoonlijk typt
Met Dragon praat u tegen 
uw computer. Niets staat uw 
productiviteit en creativiteit meer 
in de weg. Uw gesproken ideeën 
worden omgezet in tekst en 
uw spraakopdrachten worden 
uitgevoerd, zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken over spel- of 
typefouten. Omdat u eenvoudig kunt 
schakelen tussen toetsenbord, muis 
en spreken, kunt u voor elke taak de 
gewenste invoermethode kiezen.

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. Met de 
Smart Format Rules zien afkortingen, 
datums, telefoonnummers en andere 
tekst er altijd uit zoals u dat wilt en 
hoeft u deze niet telkens opnieuw te 
corrigeren. 

Krachtige spraakgestuurde bediening 
en dicteerfuncties (of volledige 
tekstbesturing) voor bewerkingen 
en opdrachten worden ondersteund 
in veel programma's die u elke dag 
gebruikt. Maak snel en nauwkeurig 
documenten, zoals rapporten, 
e-mailberichten, formulieren en 
notities, en handel taken op de 
computer in recordtijd af. 

Aangepaste woorden en lexica 
maken 
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onthoudt snel veelgebruikte 
afkortingen, eigennamen en 
andere unieke of bedrijfsspecifieke 
uitdrukkingen, zodat deze op de 
door u gewenste manier worden 
vastgelegd. Daarnaast kunt 
u aangepaste woordenlijsten 
importeren en exporteren. 

Zelf spraakopdrachten maken 
om veelgebruikte tekst en 
afbeeldingen in te voegen
Door macro's te maken kunt 
u workflows of zakelijke 
processen met meerdere 
stappen automatiseren met 
eenvoudige spraakopdrachten. 
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. 

Opnamen in audiobestanden 
uitschrijven
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ondersteunt door Nuance goed- 
gekeurde digitale spraakrecorders 
en smartphones met geavanceerde 
opnamefuncties. Wanneer u weer 
achter uw pc zit, zet Dragon de 
audiobestanden automatisch om 
in tekst. Dankzij de state-of-the-
art spraakherkenningsengine is de 
nauwkeurigheid sterk toegenomen 
zodat er minder correcties achteraf 
nodig zijn.

Met een volledig gestroomlijnde 
configuratie van de transcriptie- 
functie past u het programma 
aan uw eigen stem aan. Omdat 
akoestische modellen en 
taalmodellen automatisch op 
de huidige gebruiker worden 
afgestemd, is er geen speciale 
training nodig. 

U kunt ook een nauwkeurige 
transcriptie laten maken van vooraf 
opgenomen audiobestanden of 
podcasts van één spreker. Voor 
de transcriptie van de opname 
van iemand anders is geen extra 
training nodig, zodat u snel over een 
nauwkeurig resultaat beschikt. 

Desgewenst kunt u notities 
inspreken in een audioapparaat en 
deze later laten uitschrijven. Met 
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kunt u ook onderweg op elke 
gewenste manier werken en 
optimaal productief zijn. 

Eenvoudig werken op 
veelgebruikte apparatuur, 
waaronder draagbare pc's met 
een touchscreen
Dragon is geschikt voor populaire 
apparatuur zoals draagbare pc's met 
een touchscreen zodat u onderweg 
ongekend productief kunt werken. 
Het programma werkt optimaal op 
nieuwe pc's en mobiele apparaten 
die zowel via een touchscreen als 
een toetsenbord worden bediend. 

Meer comfort en gemak door uw 
computer te bedienen met uw 
stem
Programma's starten, menu- 
opdrachten 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, v15 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 wordt 
proeflezen nog eenvoudiger en  
kunt u nog meer multitasken. In 
Dragon Professional Individual, v15  
kunt u ook audiobestanden met 
gedicteerde tekst beluisteren. 
De gesproken tekst verschijnt 
gemarkeerd op het scherm. 
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– Door het intuïtieve ontwerp heeft 
u snel toegang tot krachtige 
functies, zodat u steeds 
productiever wordt.

– Dankzij contextspecifieke 
aanwijzingen die precies zijn 
afgestemd op wat u doet, 
profiteert u optimaal van de kracht 
Dragon en werkt u ongekend 
efficiënt.

Ga voor meer informatie over Dragon 
Professional Individual, v15 en een 
volledig overzicht van de Dragon-
spraakherkenningsproducten naar 

netherlands.nuance.com/dragon

Keuze uit microfoons voor vrijheid 
en flexibiliteit
Dankzij de functie voor microfoon- 
detectie ziet u in Dragon Professional 
Individual, v15 automatisch welke 
microfoons beschikbaar zijn. Omdat 
u met Dragon binnen één profiel 
meerdere audioapparaten kunt 
gebruiken, kunt u heel eenvoudig 
overschakelen op een andere 
microfoon met behoud van al uw 
voorkeuren voor nauwkeurigheid 
en opmaak. Deze functie is 
bijvoorbeeld handig als u thuis een 
USB-microfoon, op kantoor een 
draadloze microfoon en onderweg 
de ingebouwde microfoon van uw 
laptop gebruikt. 

Met Dragon Professional Individual, 
v15 kunt u kiezen uit: 

– De microfoon die in veel van de 
nieuwste laptops is ingebouwd: 
u kunt nu heel gemakkelijk 
en flexibel 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, 
v15 kunnen mensen die door een 
beperking 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.

Nog eenvoudiger aan de slag, nog 
eenvoudiger in gebruik
Met Dragon Professional Individual, 
v15 heeft u spraakherkenning 
eenvoudig 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. 

Dragon zorgt er op verschillende 
manieren voor dat u het programma 
nog sneller beheerst en uw 
investering in spraakherkenning zo 
goed mogelijk benut, bijvoorbeeld 
met tips voor de productiviteit 
en door u te laten kennismaken 
met geavanceerde functies. De 
voordelen zijn talloos: 

– Met de handige rondleidingen 
bent u binnen de kortste keren 
productief. 
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