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INSTALLATIE

Gebruikers van de Engelstalige SP-versies kunnen deze Nederlandstalige editie naast hun huidige versie
installeren.

Valse virusmeldingen

Sommige virusscanners zoals Windows Defender, geven als melding dat SP-bestanden malware bevatten.
Dit zijn zogenaamde “false postives”. Wees gerust, alle SP-programma’s zijn volkomen veilig en bevatten
absoluut geen schadelijke bestanden. Ons advies is om tijdens de installatie uw virusscanner tijdelijk uit te
zetten. Zo nodig kunt u de Speech Productivity-programmamap toevoegen als uitzondering. Dit is het
pad: C:\Program Files (x86)\Speech Productivity NL

Klik (of dubbelklik afhankelijk van uw Windows-instellingen) op SP NL Setup.exe om de
installatie te starten. Het verdient de voorkeur om de installatie als beheerder uit te voeren.
Dragon hoeft niet per se te draaien tijdens de installatie, maar het is wel zo makkelijk.

Nadat u welkom bent geheten door de Speech Productivity Installatiewizard klikt u op
"Volgende" om de gebruikersovereenkomst te accepteren.
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Klik nogmaals "Volgende" om uw gebruikersnaam en serienummer in te voeren.

Daarna klikt u nog een keer "Volgende" om de programma-iconen op uw bureaublad aan te
maken en het kopiëren van de bestanden te starten.

Tot slot klikt u "Einde" om de installatie te verlaten.
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Na de installatie start u Dragon Professional Individual en opent u het Dragon®
Opdrachtencentrum door te zeggen “Open opdrachtencentrum”. Ga naar de modus Beheren.

Daarna klikt u nog een keer op Beheren en vervolgens op Importeren:

Blader nu naar StemCommando's.dat. U vindt dit bestand in zowel het gedownloade
(en uitgepakte) Zip-bestand als ook in de Speech Productivity-programmamap:
C:\Program Files (x86)\Speech Productivity NL
Klik op Importeren om het bestand in het Dragon® Opdrachtencentrum te importeren. De
commando’s zijn nu operationeel.
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Belangrijk
Om alle menu's in SP direct te kunnen benaderen zonder eerst “klik” te moeten zeggen, dienen
onderstaande, omrande instellingen in Dragon® Opties niet aangevinkt zijn. De “Klik zeggen om een
menu te selecteren”-optie is daarbij het belangrijkste.
De tweede optie kunt u eventueel aangevinkt laten, omdat deze instelling alleen belangrijk is als u de
tool bar in het Geavanceerd Dicteervenster gaat gebruiken.
Zeg “Toon Dragon opties” gevolgd door “(klik) Opdrachten” om het Opties-dialoog te openen:

Laat u deze instellingen liever beide aangevinkt, dan zegt u bijvoorbeeld in het Geavanceerd
Dicteervenster steeds: “klik Zet Over” in plaats van “Zet Over”, “klik Transporteer” in plaats van
“Transporteer”, “klik Annuleer” in plaats van “Annuleer” enzovoort. Dit geldt dan ook voor de
menu’s en knoppen van de andere modules in SP NL-editie.

Zeg “Commandolijst” om de beschikbare SP NL Dragon® stemcommando’s te bekijken.
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Auto Box© (stemcommando’s AB/AB2)

Auto Box© is het innovatieve dicteervenster met automatische tekstoverzetting. Het overzetten
gebeurt na detectie van één de volgende drie leestekens:
"." (punt)
“!" (uitroepteken)
"?" (vraagteken).
Aangezien u deze leestekens waarschijnlijk toch al aan het einde van elke regel dicteert,
gebruikt Auto Box© deze als "trigger" om uw tekst automatisch over te zetten naar de doelapplicatie. Wanneer u geen van deze leestekens gebruikt, kunt u uw tekst alsnog overzetten
met de volgende twee knoppen:
Overzetten

zet de tekst over en sluit het dicteervenster.

Transporteren

zet de tekst over en heropent het venster. U kunt direct verder kunt dicteren.

Overige menu’s in Auto Box©:
Onzichtbaar

maakt Auto Box© onzichtbaar, het venster blijft op de achtergrond werken.

Zichtbaar

maakt Auto Box© (weer) zichtbaar nadat het venster onzichtbaar is gemaakt.

Draai Terug

maakt de laatste tekstoverzetting ongedaan in de doelapplicatie. Als u wilt kunt
u meerdere tekstoverzettingen ongedaan maken.

Annuleer

sluit het venster, maar zet eventueel nog aanwezige tekst op het klembord. In
tegenstelling tot andere Dragon® Add-ons die het direct overzetten van tekst
gebruiken, krijgt u met Auto Box© de kans om uw teksten te corrigeren,
alvorens deze worden overgezet. Dat is wel zo handig en scheelt uiteindelijk
vele (moeizame) correcties achteraf.

Let op! Auto Box© is een zeer dominante applicatie. Dit dicteervenster activeert zichzelf voortdurend.
Zodoende kunt u eenvoudig van doelapplicatie wisselen en zal Auto Box© direct de tekst overzetten in de
gewenste applicatie. U kunt wel in de doelapplicatie klikken om het invoegpunt te veranderen, maar dat
moet u dan wel redelijk vlot doen.
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“Passieve” versie (stemcommando: AB 2)

Gelukkig is er ook een zogenaamde "Passieve" versie toegevoegd. Deze box reactiveert zichzelf
niet automatisch. Dat is niet alleen handig als u direct toegang tot de doelapplicatie wilt
behouden, het maakt Auto Box© ook geschikt om te gebruiken met het Dragon®
Spellingsvenster (dat anders achter de box zou verdwijnen!). U kunt Auto Box© weer activeren
met het commando Focus AB.
Als Auto Box© niet reageert op het commando (klik) Annuleren dan zegt u “Stop AB”.
Dit Dragon®-commando is alleen voor noodgevallen en zal waarschijnlijk nooit nodig zijn.
In het algemeen geldt als u langere teksten dicteert, het verstandiger is om het Geavanceerd
Dicteervenster© te gebruiken.
Zeg “Commandolijst” om de beschikbare SP NL Dragon® stemcommando’s te bekijken.
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Corrigeer & Verwijder© (stemcommando’s Corrigeer/Verwijder <woorden>)

Corrigeer & Verwijder© is de ideale aanvulling voor SP Zoeken©. Met deze module kunt u
woorden direct corrigeren en verwijderen in de spraak-onvriendelijke adresbalk van Firefox,
Chrome en Microsoft Edge alsmede in e-mail kopteksten in Thunderbird.
Zeg simpelweg “Corrigeer” gevolgd door het woord dat u wilt corrigeren. U hoeft vervolgens
alleen maar het nieuwe woord te zeggen en het wordt automatisch veranderd in de
doelapplicatie. U kunt ook direct woorden verwijderen. Zeg “Verwijder” gevolgd door het
woord dat u wilt verwijderen.

Geavanceerd Dicteervenster© (stemcommando DB)

Het Geavanceerd Dicteervenster© is geschikt voor het dicteren van langere teksten. Het
ondersteunt verschillende soorten tekstopmaak. Je kunt tekst vet maken, cursiveren en
onderstrepen.
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Je kunt lettertype en formaat veranderen, tekst uitlijnen, foto’s invoegen et cetera. Natuurlijk
ondersteunt dit venster ook Dragon® AutoText commando’s (boilerplates).
Beweeg de muiscursor over de verschillende menu’s van dit dicteervenster om te zien wat deze
zoal doen (tooltips). De items Zet Over Speciaal, Geavanceerde Tekstfuncties, Stuur Inhoud
Naar, Box Transparantie en Kleur Tekst zijn zogenaamde “Dropdown” menu’s. Deze bevatten
meer opties.
Voor zowel Auto Box© als het Geavanceerd Dicteervenster© geldt, als u het venster per ongeluk
sluit dan staat de inhoud altijd (tijdelijk) nog op het klembord. Hetzelfde geldt voor tekst die u
wilde overzetten maar die een heel enkele keer de doelapplicatie niet bereikt. Zeg dan
simpelweg “plak dat” om uw tekst alsnog in de doelapplicatie te zetten.
Zeg “Commandolijst” om de beschikbare SP NL Dragon® stemcommando’s te bekijken.

Press Utility© (stemcommando Muisknop In/Uit)

Met Press Utility© kunt u de linker of rechter muisknoppen ingedrukt
houden met stemcommando's. Op eenzelfde manier kunt u ook op het
muiswiel klikken (voor zogenaamd "smooth scrolling" in browsers en
applicaties als Microsoft Word).

Een soortgelijke functionaliteit is overigens ook te bereiken met Dragon® Advanced Scripting
maar de uitvoeringssnelheid is daarbij te traag voor dagelijks gebruik. Met SP Press Utility©
werk alles minstens 50% sneller! Slepen en neerzetten van iconen op het bureaublad of
bestanden in Windows verkenner wordt een stuk comfortabeler voor mensen met RSI-klachten
of andere lichamelijke beperkingen. Hetzelfde geldt voor het selecteren en kopiëren van tekst
met de muis. Zo kent deze toepassing de functie Linkermuisknop Uit Kopieer. Wanneer u met
het commando Linkermuisknop In tekst heeft geselecteerd en u zegt daarna
"Linkermuisknop Uit Kopieer" dan laat u "virtueel" niet alleen de linkermuisknop los maar de
geselecteerde tekst staat dan ook meteen op het klembord. Een bijzonder handige functie!
Met Press Utility© kunt u ook de linkermuisknop een bepaald aantal seconden ingedrukt
houden. Bijvoorbeeld net genoeg om een bestand of icoon te verslepen zonder
"Linkermuisknop Uit”" te hoeven zeggen. Wel zo "stem ergonomisch".
Zeg “Commandolijst” om de beschikbare SP NL Dragon® stemcommando’s te bekijken.
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SP Knoppenraster© (stemcommando’s Raster - Klik/Druk)

Dit eenvoudige muisraster geeft u de mogelijkheid om met uw stem het muispijltje direct op
een van de 399 locaties op het scherm te plaatsen. Heeft u daarna nog meer precisie nodig dan
zijn daarvoor handige stemcommando's toegevoegd. U kunt vervolgens een linker of rechter
"voice" muisklik uitvoeren.
Met dit raster bent u veel eerder op de plek maar u zijn wilt vergeleken met het Dragon® raster
(wat meestal meerdere stappen vergt). Bijzonder makkelijk om bijvoorbeeld snel het Microsoft
Word menulint te bereiken, of allerlei knoppen, tekstvelden en menu's in uw andere applicaties.
Zeg “Commandolijst” om de beschikbare SP NL Dragon® stemcommando’s te bekijken.
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SP Snelcorrectie© (stemcommando’s Snelcorrectie)

Met Dragon® is het niet mogelijk om in één keer meerdere verschijningen van hetzelfde woord
te verwijderen of te corrigeren. Met SP Snelcorrectie© kan dit wel!
Het werkt heel eenvoudig. U selecteert (alle) tekst in een document met Dragon® en zegt
“kopieer dat”. Vervolgens zegt u “Snelcorrectie” en het SP Snelcorrectie© venster opent met de
gekopieerde tekst erin.
De focus komt nu automatisch op het Zoek Woord veld te liggen. Dicteer het woord dat u wilt
vervangen. De eerste verschijning van dit woord licht op in het hoofd tekstveld. Daarna zegt u
“(klik) Vervang Door”. Dicteer nu het juiste woord. Komt het te vervangen woord meerdere
malen in de tekst voor, dan kunt u ze allemaal in één keer vervangen met de knop “Vervang
Alles”. U kunt ook afzonderlijke letters en leestekens vervangen. In dat geval zorgt u dat Alleen
Hele Woorden niet aangevinkt is.
Een bijzonder handige functie is het in één keer verwijderen van onnodige spaties. Bijna elke
langere gedicteerde tekst bevat wel een of meerdere, onbedoelde dubbele spaties. Die
verwijdert u als volgt. In het Zoek Woord veld voert u tweemaal een spatie in. In het Vervang
Door veld voert u slechts één spatie in. Vervolgens klikt u op/zegt u “Vervang Alles”.
Als u tevreden bent met het resultaat zegt u “(klik) Zet Over" om de gecorrigeerde tekst in de
doelapplicatie te plaatsen.
Florapark 11 | NL-2012 HK Haarlem | + 31 23 529 43 44 | spraakherkenning.nl
11

U kunt met SP Snelcorrectie© op deze manier allerlei tekstmanipulaties uitvoeren.
Experimenteer er gerust op los, maar zorg er altijd voor dat u een kopie heeft van het originele
document voor het geval er iets verkeerd gaat.
Let op! De Zoek Woord en Vervang Door velden zijn niet bedoeld om (manueel) in te typen
maar uitsluitend om te dicteren. Deze velden sturen elke input namelijk ogenblikkelijk door naar
het hoofdtekstveld en verwachten daarbij zogenaamde “tekst chunks” zoals Dragon die stuurt.
Dus geen manuele letter-voor-letter input.
Zeg “Commandolijst” om de beschikbare SP NL Dragon® stemcommando’s te bekijken.

SP Snel Plaatsen© (stemcommando Plaats <locatie>

SP Snel Plaatsen© maakt het mogelijk om in één keer
vrijwel elk venster in een van de negen zogenaamde “grid
locaties” te plaatsen. Dit zijn in feite dezelfde negen basis
locaties als die van het Dragon® muisraster.
Het is voorwaarde dat het venster niet gemaximaliseerd is
en het moet het actieve venster zijn. Verder maakt het niet
uit wat de precieze maat is. U zult echter het meeste effect
zien van deze commando’s als u uw vensters relatief klein
houdt.
Het werkt heel eenvoudig. U plaatst uw actieve venster simpelweg in een van de negen locaties
door bijvoorbeeld te zeggen “Plaats Linksboven” of “Plaats in het Midden”.
Zeg “Commandolijst” om de beschikbare SP NL Dragon® stemcommando’s te bekijken.
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SP Zoeken© (stemcommando SP Zoeken)

De meeste browsers zijn niet Dragon® vriendelijk. Via sommige add-ons en via de Dragon®
webextensie kunt u vaak nog wel op links klikken maar Select-and-Say functionaliteit (volledige
correcties met uw stem) is meestal niet aanwezig.
Speech Productivity biedt een comfortabel alternatief. Een snel ladend zoekvenster dat
ondersteuning biedt aan zes bekende browsers (mits u deze heeft). U kunt uw zoekopdracht
dicteren en zo nodig corrigeren en dan meteen naar uw voorkeursbrowser sturen. Makkelijker
kan bijna niet. SP Zoeken© is een bijzonder productieve module en u zult binnen de kortste
keren niet meer zonder kunnen!
Zeg “Commandolijst” om de beschikbare SP NL Dragon® stemcommando’s te bekijken.
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