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Dragon Professional Group en  
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Dragon-spraakherkennings-
producten naar:
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Dragon® Professional Group is 
spraakherkenningssoftware voor 
ondernemingen die meerdere 
gebruikers een uitgebreid assortiment 
instelbare functies biedt waarmee 
ze snel en nauwkeurig tekst kunnen 
dicteren en zo hun productiviteit 
kunnen verhogen, op kantoor of 
onderweg. Bedrijven kunnen met 
deze krachtige oplossing slimmer 
en efficiënter opereren en betere 
bedrijfsresultaten behalen. Er is 
ondersteuning voor virtuele Citrix®-
omgevingen en het Nuance® 
Management Center (apart 
verkrijgbaar) biedt centraal beheer 
van de software, gebruiksstatistieken 
en licentiebeheer.

Centraal beheer van  
Dragon Professional Group 
Dragon Professional Group werkt 
met het Nuance Management 
Center. Nuance Management 
Center is ontworpen voor 
ondernemingsbrede implementaties 
van de spraakherkenningssoftware 
Dragon Professional Group. Met 
de krachtige, gebruiksvriendelijke 
functies voor centraal gebruikers-
beheer kunnen organisaties 
deze oplossingen voor meerdere 
gebruikers inzetten en beheren. 
Nuance Management Center helpt 
bedrijven om efficiënt gebruik 
te maken van licenties, aan alle 
rapportagevereisten te voldoen en 
de Dragon Professional Group-
implementaties centraal te beheren. 
Dit bespaart veel tijd en kosten.  

Ondersteuning voor  
uitgegeven programma's in 
virtuele Citrix-omgevingen 
Dragon Professional Group kan 
worden geïnstalleerd op Citrix 
XenApp®- en Citrix XenDesktop®-
servers, zodat gebruikers tekst 
kunnen dicteren op een werkstation 
waarop Dragon niet is geïnstalleerd. 
In deze configuratie wordt Dragon 
alleen geïnstalleerd op dezelfde 
Citrix-server als het doelprogramma 
dat wordt gebruikt voor het dictaat, 
bijvoorbeeld Microsoft Word of een  
archiefbeheersysteem. Bij installatie 
op een Citrix-server kan Dragon 
optimaal profiteren van alle 
verwerkingskracht van de server. 
Bovendien biedt de installatie  
van Dragon op een Citrix XenApp-  
of Citrix XenDesktop-server 
gebruikers volledige tekst-besturing 
voor alle ondersteunde programma's 
die vanuit dezelfde Citrix-server 
worden gebruikt. 

Verbeterde transcriptie
U kunt in Dragon Professional 
Group zonder profiel of training een 
nauwkeurige transcriptie maken van 
een audiobestand of podcast met 
één andere spreker. Het enige wat 
u nodig heeft is een opname waarin 
die spreker een vooraf geselecteerde 
tekst voorleest. Hiervoor wordt 
eerst 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 
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spreker gaat, moet u een nieuw 
profiel maken. De spreker hoeft niet 
persoonlijk aanwezig te zijn om een 
tekst voor te lezen. Een audioclip 
van anderhalve minuut is voldoende. 
Naast de wav-, wma-, mp3-, dss- en 
ds2-indeling wordt nu ook de m4a-
indeling ondersteund. 

Gebruiksvriendelijker
Dragon Professional Group biedt 
de volgende functies voor nog meer 
gebruiksvriendelijkheid: 

– Het dicteervenster heeft een 
nieuw ontwerp, zodat u tekst 
eenvoudiger met uw stem kunt 
dicteren of bewerken, zelfs in 
programma's die niet door Dragon 
worden ondersteund.

– Met de opdracht "Wat kan ik 
zeggen" verschijnt bovendien op 
elk gewenst moment een lijst met 
contextspecifieke opdrachten. 
Met deze tips kunt u direct aan de 
slag en leert u tegelijkertijd allerlei 
belangrijke opdrachten kennen.

– Als u bijvoorbeeld in Outlook®, 
Word, WordPerfect®, Excel®, 
webbrowsers (IE, Chrome™, 
Firefox®) en op het bureaublad 
vraagt "Wat kan ik zeggen", 
verschijnt een lijst met relevante 
opdrachten.

– Het venster Wat kan ik zeggen 
biedt ook hulp bij het volgende:
– Navigatieopdrachten 

weergeven
– Correctieopdrachten weergeven
– Opmaakopdrachten weergeven
– Interpunctieopdrachten 

weergeven
– Het Help-venster openen

– Via het menu Extra kunt u 
opdrachten voor tekst en 
afbeeldingen (of automatische 
tekst) nog eenvoudiger gebruiken 
en beheren.

– Via het menu Extra kunt u 
zelfgemaakte opdrachten nog 
eenvoudiger gebruiken en 
beheren. Gebruik hiervoor de optie 
Aangepaste opdrachten beheren.

Certificering voor Windows 10
Dragon Professional Group is 
gecertificeerd voor Windows 10.

Ondersteuning voor Office 2016 
Dragon Professional Group is 
uitgebreid getest voor Microsoft 
Office 2016 en biedt hiervoor 
volledige tekstbesturing en natuurlijke 
spraakopdrachten.

Ondersteuning  
voor Nuance PowerMic
Dragon Professional Group 
ondersteunt Nuance PowerMic. 
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.

Verbeterd 
bedrijfslicentieprogramma 
Het Dragon-bedrijfslicentieprogramma 
(Volume Licence Program – VLP) is 
verbeterd: 

– Licenties zijn eenvoudig bij te 
houden en te begrijpen, zodat 
klanten heel simpel zaken kunnen 
doen met Nuance.

– Bij bestelling van extra licenties 
voor dezelfde versie worden de 
prijzen bij elkaar opgeteld.

– Laag instappunt: aanschaf van een 
licentie voor maar één computer is 
voldoende.

– Kortingsniveaus en -percentages 
zijn enigszins aangepast. 
Bestaande klanten kunnen contact 
opnemen met hun Nuance-
vertegenwoordiger. 
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