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Informatie: 

De volgende applicaties zijn getest en zijn compatibel met Dragon Professional Individual 15: 

 Windows / bestandsverkenner : op Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10. 

 Internet Explorer 11.x : volledige tekstcontrole, menutracking, natuurlijke taalopdrachten en 

de mogelijkheid om links te zeggen. 

 Mozilla Firefox : volledige tekstcontrole, menutracking, natuurlijke taalopdrachten en de 

mogelijkheid om links te zeggen. 

OPMERKING - Ondersteuning beschikbaar in Dragon Professional Individual 15.3.  

 Google Chrome : volledige tekstcontrole, menutracking en mogelijkheid om links uit te 

spreken. 

 DragonPad : volledige tekstcontrole, menutracking en natuurlijke taalopdrachten . 

 Windows WordPad: volledige tekstcontrole , menutracking en natuurlijke taalopdrachten. 

 Windows NotePad : volledige tekstcontrole, menutracking 

 Microsoft Word (Office 2010, 2013, 2016, 2019) : volledige tekstcontrole, menutracking en 

natuurlijke taalopdrachten. 

o Office 365 Online  ondersteunt alleen eenvoudig dicteren. 

 Microsoft Excel (Office 2010, 2013, 2016. 2019): volledige tekstcontrole, menutracking, 

natuurlijke taalopdrachten. 

o Office 365 Online ondersteunt alleen eenvoudig dicteren. 

 Microsoft Outlook (Office 2010, 2013, 2016, 2019 ): volledige tekstcontrole, menutracking, 

natuurlijke taalopdrachten.  

o Office 365 Online ondersteunt alleen eenvoudig dicteren.  

 Microsoft PowerPoint (Office 2010, 2013, 2016, 2019): menutracking en natuurlijke Engelse 

taalopdrachten. 

o Office 365 Online ondersteunt alleen eenvoudig dicteren.  

 OpenOffice Writer 4.1.2 : volledige tekstcontrole en menutracking. 

 Corel WordPerfect X8: volledige tekstcontrole, menutracking en Engelse natuurlijke 

taalopdrachten. 

o Compatibiliteit is alleen beschikbaar voor een Engelse of Franse installatie van 

Corel WordPerfect.  

 Microsoft Lync 2010, 2013 : menutracking. 

 Microsoft OneNote 2013, 2016: menutracking. 



 

Aanvullende informatie over toepassingsondersteuning: 

 Alle vermelde applicaties ondersteunen direct dicteren. 

 Microsoft Office "Click-to-Run" wordt ondersteund zolang de bestanden lokaal zijn 

geïnstalleerd. 

 Met Full Text Control kunt u spraak gebruiken om direct dicteren, selectie, correctie en 

cursorbeweging binnen tekst uit te voeren. 

 Menutracking biedt de mogelijkheid om spraak te gebruiken om de menu's, knoppen, 

dialoogvensters, enz. Van een toepassing te "klikken". 

 Met natuurlijke taalopdrachten kunt u uw intentie binnen een specifieke toepassing aangeven 

in plaats van de menuselectie en muisstappen van de Windows-interface te volgen. 

      

 


