
Nieuwe functies en mogelijkheden in  
Dragon Professional Individual ten opzichte van 
Dragon Premium 13

Dragon Professional Individual 
verhoogt uw professionele 
productiviteit, omdat u documenten 
snel en nauwkeurig kunt dicteren en 
uitschrijven in een programma dat 
zich aan u aanpast. U voegt eigen 
woorden toe, zoals vakterminologie, 
en veelgebruikte tekst en voert met 
één korte spraakopdracht steeds 
terugkerende taken uit, zodat u 
sneller en slimmer uw werk doet, of 
u nu documenten en spreadsheets 
opstelt, e-mails verstuurt, formulieren 
invult of gewoon de lichamelijke 
klachten door het typen wilt vermijden.  

De vele functies van Dragon Premium 
13 zijn fantastisch voor thuiswerkers. 
Als u Dragon voor uw werk wilt 
gebruiken, biedt Dragon Professional 
Individual precies de juiste 
uitbreidingen om uw productiviteit 
nog verder te vergroten.

Geavanceerde aangepaste 
opdrachten
– U kunt velden met variabelen in 

automatische teksten opnemen 
waarvoor de gebruiker later een 
bepaalde waarde kan opgeven of 
dicteren. Zo maakt u eenvoudiger 
een sjabloon, bijvoorbeeld  
een formulier waarin de velden 
snel één voor één kunnen worden 
ingevuld.

– U kunt variabelen opnemen in 
opdrachtnamen, zodat u niet één 
specifieke formulering hoeft te 
onthouden.

– U kunt krachtige opdrachten 
maken of importeren waarmee u 
taken automatiseert (macrorecorder, 
opdracht Stap voor stap en 
geavanceerde scripts in VBA-
stijl), handig als u bijvoorbeeld 
een document opent of opmaakt 
en het vervolgens opslaat en 
verzendt. 

– U kunt zelfgemaakte opdrachten 
in aangepaste groepen indelen.

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

Geavanceerd beheer vanuit clients
– U kunt aangepaste opdrachten 

in het Opdrachtencentrum 
importeren en exporteren.

– U kunt meerdere woordenlijsten 
bijhouden, importeren en 
exporteren (voor optimale 
nauwkeurigheid, zelfs bij zeer 
verschillende onderwerpen).

– U kunt aangepaste opdrachten 
beveiligen. Als u aangepaste 
opdrachten in een bestand 
exporteert, kunt u hiervoor 
machtigingen instellen, zodat 
een ander de opdrachten kan 
gebruiken, maar niet de broncode 
kan bekijken of de opdracht kan 
bewerken of opnieuw exporteren.

– U kunt een herkenningslogboek 
opvragen met uitgebreide en 
objectieve gebruiksgegevens.

Individuele 
productiviteit  
op het werk

Ga voor meer informatie over  
Dragon Professional Individual 
en een volledig overzicht van de 
Dragon-spraakherkenningsproducten 
naar www.netherlands.nuance.com/
dragon/
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Transcriptiefuncties
– 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. 

– 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 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.

– 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. 
Zo kunt u (of iemand anders) de 
documenten later openen en 
op basis van de oorspronkelijke 
dicteersessie correcties 
aanbrengen.

AutoTranscribe Folder Agent
– Met deze functie wordt een 

specifieke map bewaakt. 
Bestanden die hierin worden 
opgeslagen worden automatisch 
uitgeschreven. 

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

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

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

De toegankelijkheid vergroten en 
RSI voorkomen
Met Dragon Professional Individual 
kunnen mensen die door een 
handicap hun toetsenbord of muis 
niet of nauwelijks kunnen gebruiken 
toch met een computer werken. 
Daarnaast helpt het programma 
ook vermoeidheidsklachten en RSI 
(Repetitive Strain Injury) voorkomen, 
omdat het een comfortabel, 
ergonomisch alternatief biedt voor 
toetsenbord en muis.

Gebruiksvriendelijker
– 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 in bijvoorbeeld Outlook, 

Word, 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. 
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Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications werkt voortdurend aan een betere interactie tussen mensen en technologie. Met spraak- 
en taaloplossingen zorgt het bedrijf ervoor dat we op een intuïtieve manier samenwerken met de overvloed aan 
apparaten, elektronica, apps en services om ons heen. Dagelijks genieten miljoenen mensen en talloze bedrijven van 
de intelligente systemen van Nuance die in staat zijn om te luisteren, begrijpen en leren en die zich aanpassen aan de 
manier van leven en werken van gebruikers. Ga naar netherlands.nuance.com voor meer informatie.
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