Cedere Dictation Anywhere

Cedere Dictation Anywhere is een uniek product. U kunt overal en altijd veilig digitaal dicteren. Met behulp van
spraakherkenning wordt uw dictaat razendsnel omgezet in tekst. Wat u ook rapporteert, uw rapporten zijn snel
beschikbaar. Met Cedere Dictation Anywhere dicteert u makkelijk, veilig en professioneel. Net als 350.000
medegebruikers in onder andere de gezondheidszorg, juridische en financiële dienstverlening en de overheid.
Stelt u zich voor: u komt van een klant, spreekt direct het verslag in... op kantoor hoeft u enkel de tekst te
kopiëren naar een relatiebeheer systeem.
Niet meer aan het einde van de week naar uw aantekeningen staren en met stress achter uw computer de
verslaglegging in orde maken.
Of: u hebt altijd uw smartphone bij u, ook bij het visite lopen in een ziekenhuis of bij de cliënt thuis, na elke
bezoek kunt u uw bevindingen direct inspreken en zich zo vrij maken voor het volgende bezoek.
Spreek moeiteloos uw dictaat in; op elk apparaat; waar u ook bent.





Cedere Dictation Anywhere ondersteunt ruim 100 dicteerapparaten van gerenommeerde merken als
Grundig, Olympus, Philips and Sony.
Speciale mobiele apps voor Android™, iPhone™ en BlackBerry™ stellen u in staat altijd en overal te
dicteren. U kunt uw dictaten direct aanbieden voor verdere verwerking. U hebt de uitgewerkte
documenten direct beschikbaar. En dat allemaal terwijl u onderweg bent.
De mobiele apps halen het maximale uit uw mobiele apparaat en beschikken over een intuïtieve
interface.

Gebruik uw smartphone om makkelijk uw dictaten te creëren
Uw BlackBerry, iPhone of Android smartphone heeft u toch al bij u. Gebruik het intuïtieve,
ergonomisch ontworpen, scherm om in enkele tikken een dictaat te maken.
U kunt dictaten maken en verzenden naar uw favoriete typist met enkele tikken op uw
touchscreen.
De app is met één hand te bedienen, waardoor u met uw andere hand andere taken uit
kunt voeren.

Scan barcodes om uw dicteerproces te automatiseren
Haal de patiënt/cliënt informatie op door bijvoorbeeld een
barcode of QR code te scannen. Op deze wijze koppelt u
automatisch het dictaat aan het juiste dossier (zonder het
ingebouwde toetsenbord van uw smartphone te gebruiken).

Voeg een geolocatie en/of een foto toe.
Met deze functionaliteit voegt u uw exacte locatie of een foto toe aan uw
dictaat.
Bijvoorbeeld, als medewerker van een verzekeraar kunt u foto’s van de schade
plus de exacte locatie toevoegen aan uw dictaat
Of, als medewerker van de dierenambulance voeg je snel een foto en een
geolocatie aan je dictaat toe. Zo heb je overzichtelijk alle gegevens bij elkaar.
Mobiel toegang tot en controle over de workflow
U krijgt instant feedback dat het dictaat
is verstuurd en ontvangen. Doordat u het dictaat onderweg al kunt
verzenden voorkomt u pieken bij het uitwerken.
U krijgt een signaal wanneer het dictaat is verwerkt. De typist kan het
uitgewerkte document in PDF of DOC formaat terugsturen zodat u
onderweg al het eindresultaat kunt goedkeuren. Dit verkort de
doorlooptijd van documenten aanzienlijk.
Belangrijke dictaten zijn op tijd klaar en beschikbaar, zelfs onderweg!
Eerste klas beveiliging
Mobiele (en met de PC verbonden) apparaten verzenden uw Dictaten via
beveiligde versleuteling over het internet (128 bit SSL encryptie). Winscribe
ondersteunt certificaten tot 512bit encryptie voor maximale veiligheid.
U verzendt uw dictaten veilig via het https protocol
Uw dictaten worden versleuteld op uw server, PC, laptop en smartphone. Als
uw laptop of smartphone verloren raakt zijn uw dictaten toch veilig door
gebruik te maken van een eigen encryptie algoritme. Met programma’s van
derden kunt u bovendien vaak de toegang tot uw zoekgeraakte laptop of
smartphone op afstand blokkeren.
Vertrouwelijke dictaten kunt u gemakkelijk toewijzen aan specifieke typisten. Ook kunt u zelf en
veiligheidscode aan uw dictaat toekennen. Alleen diegene met de code heeft toegang to het dictaat. Op die
manier kunt u de patiënt/cliënt vertrouwelijkheid en de naleving van de privacy regels van uw organisatie
waarborgen.
Uw dictaten zijn opgeslagen in een beveiligd, 9001, 20000-1 en 27001 gecertificeerd, rekencentrum. De servers
waarop uw dictaten opgeslagen zijn fysiek zeer streng beveiligd en altijd up-to-date. Daarnaast wordt actief
gemonitord op oneigenlijke toegang. Daarnaast zijn de processen zodanig ingericht dat alleen u toegang heeft
tot uw eigen dictaten.
Uw systeembeheerder hoeft geen tijdrovende veilige verbindingen op te zetten en/of te onderhouden.
De servers zijn redundant uitgevoerd, mocht de service om wat voor een reden dan ook uitvallen, is een snel
herstel gewaarborgd. De beschikbaarheid is dan ook zeer hoog te noemen.

Sneller en goedkoper spraak naar tekst omzetten door spraakherkenning
De gemiddelde persoon typt 39 woorden per minuut, 19 woorden
per minuut als u ook nog moet redigeren. De gemiddelde persoon
spreekt 200+ woorden per minuut.
Spraakherkenning herkent uw woorden en zet ze om naar tekst in de
snelheid die u spreekt. De herkenbaarheid ligt doorgaans tussen de 95 en
99%.
Cedere Dictation Anywhere is volledig geïntegreerd met Dragon Naturally Speaking van Nuance, de absolute
marktleider binnen spraakherkenning. De software leert van u, daarnaast ondersteunt Cedere een aantal lexica
op medisch en juridisch gebied.
Spraakherkenning zorgt voor een snellere doorlooptijd van uw documenten.

Spraakherkenning op de achtergrond

Bij Cedere Dictation Anywhere wordt uw dictaat in de
achtergrond omgezet naar tekst. Uw typist ontvangt een
compleet uitgewerkte tekst. De typist verzorgt de eventuele
correcties en verdere verwerking van uw dictaat. Als u
uitgaat van een herkenbaarheid van minimaal 95% kunt u
zich voorstellen hoeveel tijd een typist bespaart op het
uitwerken van uw dictaat.
Op deze wijze verkort u niet alleen tijd dat uw dictaat wordt
verwerkt, het reduceert ook de werklast van uw typist en
de verhouding typisten-auteurs in uw organisatie kan
omlaag.
De tekst kan eventueel direct en automatisch in sjablonen worden geplaatst.
Uw kostenefficiënte SaaS oplossing voor digitaal dicteren
Met Cedere Dictation Anywhere bent u snel aan de slag! Dankzij ons Software as a service (SaaS) model
bespaart u uitgaven op het gebied van servers en software. De druk op uw eigen IT afdeling neemt niet toe.
Binnen enkele minuten kunt u aan de slag.







Start onmiddellijk – snelle implementatie en uitvoering .
Reduceert Cost of Ownership – wij verzorgen het onderhoud aan de servers en aan de software.
Uitstekende beveiliging en prestaties – u data en software draait in een groot rekencentrum.
Het rekencentrum is uitmuntend beveiligd, ISO 9001 gecertificeerd. Het personeel is volledig
Microsoft gecertificeerd. Servers zijn redundant uitgevoerd.
Levering op maat – als u groeit, groeit de dicteersoftware moeiteloos met u mee.
Voorspelbaar betalen – betaal een voorspelbaar maandelijks bedrag. Geen extra, onvoorspelbare
kosten.

Eenvoudige installatie en beheer
Cedere Dictation Anywhere biedt een eenvoudige webinstallatie. Optioneel krijgt u de beschikking over een
webbased beheerprogramma. Op deze wijze heeft u altijd en overal ter wereld toegang tot uw dictaten of
dicteersoftware. Een verregaande en flexibele service!

Cedere Dictation Anywhere is geschikt voor:





accountmanagers
juristen
paramedici
verzekeringsagenten

Voor iedereen die onderweg wil verslagleggen en stress wil reduceren!

Neem voor meer informatie contact op met Cedere.
Bel +31 (0)570 - 61 89 81 of mail naar info@cedere.nl

