
Hoe zet ik gesproken dictaat om in tekst met Dragon?

Niet eenvoudig maar enorm handig. Succes!

Tip: Uw opnamen uitschrijven

Heel handig wanneer u een app op uw smartphone gebruikt voor opname van gesproken
aantekeningen of samenvattingen van gesprekken. Natuurlijk kunt u ook een goede memo recorder
gebruiken. Hieronder vindt u de uitleg hoe u deze dictaten kunt uitschrijven in bijvoorbeeld
DragonPad of MS Word.

U kunt het uitschrijven ook door iemand anders laten doen. U dicteert in een memorecorder en een
collega zet de gesproken tekst om in geschreven tekst. Wel uw eigen spraakprofiel laten gebruiken.

Gebruik een goede kwalitatieve memorecorder, die geschikt is voor Dragon.
Op de site staan recorders welke geschikt zijn en allen zijn door ons getest.
Onderin deze mail vindt u informatie over dictaat formaten die gebruikt kunnen worden.

Start Dragon en zet allereerst de DragonBalk in Klassieke Balk. Zie bovenstaand plaatje.

Het is gemakkelijker om gebruik te maken van een extra DragonBalk. Deze kunt u openen door
rechts van de DragonBalk op de pijltjes naar beneden te klikken.
Door de knoppen op deze extra balk te gebruiken kunt u met de muis de tekst corrigeren.

Zet uw opname over naar uw computer of sluit uw recorder aan op uw computer.



En hoe nu verder? Zie bovenstaande plaatje:

 Klik op Uitschrijven in de tweede DragonBalk
 Klik op Bladeren bij Invoeraudiobestand en verwijs naar dictaat op uw computer of

memorecorder. Open hierbij het dictaat met goede formaat (zie hieronder welk formaat)
 In veld bij Uitvoertekstbestand verschijnt tekst. De naam als het originele bestand met .rtf

als extensie. De tekst en opslagplaats kunt u eventueel aanpassen.



 Bij Opties kunt u aangeven of u ook opdrachten hebt gebruikt. Zoals Nieuwe Lijn of Schrap
Dat.
Kijk uit om Alle Opdrachten te selecteren. Dragon bekijkt dan bij elk woord of het eventueel
een opdracht is.

 Klik op Uitschrijven en wacht totdat Dragon klaar is met uitlezen. Blijf van de muis en
toetsen af. Dragon raakt anders in de war.

 Nadat de transcriptie is voltooid, krijgt u een venster met de vraag in welk programma u het
bestand wil openen.

 Wanneer u het bestand opent in DragonPad, kunt u direct het geluid afluisteren en
correcties maken.

 Klik op Audio, klik op Afspelen.
 Houdt dezelfde correctiemethode aan welke u standaard gebruikt. Anders wordt uw

spraakprofiel dommer in plaats van slimmer.
 Zijn alle fouten gecorrigeerd, dan kunt u de tekst daar plaatsen waar u wenst.

Welke recorder kan ik gebruiken?

Raadpleeg de documentatie die bij uw recorder is geleverd voor details die specifiek zijn voor uw
apparaat. Of kijk bij uw app naar de instellingen.

De ondersteunde bestandsindelingen voor bestanden van opnameapparaten zijn:

.WAV

.WMA

.MP3

.DSS

.DS2

.M4A

Uw audiobestanden moeten een frequentie hebben van minstens 11.025 kHz, 16-bits audio zijn en
minstens 1 minuut aanvaardbare spraak hebben.

Als het bestand is gecodeerd (een DSS- of DS2-bestand), geeft u het wachtwoord op.



Om MP3-bestanden uit te schrijven moet er software op uw computer zijn geïnstalleerd voor het
afspelen van MP3-bestanden, bijvoorbeeld de Windows Media Player. Als uw computer geen MP3-
bestanden kan afspelen, verschijnt er mogelijk een foutmelding wanneer u een MP3-bestand
probeert uit te schrijven.


