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Centraal gebruikersbeheer voor
Dragon® Professional Group

Nuance Management Center is
ontworpen voor ondernemingsbrede
implementaties van de spraakherkenningssoftware Dragon
Professional Group. Met de krachtige,
gebruiksvriendelijke functies voor
centraal gebruikersbeheer kunnen
organisaties deze oplossingen
voor meerdere gebruikers inzetten
en beheren. Nuance Management
Center helpt bedrijven om efficiënt
gebruik te maken van licenties, aan
alle rapportagevereisten te voldoen
en de Dragon Professional Groupimplementaties centraal te beheren.
Dit bespaart veel tijd en kosten.
Volledig schaalbaar
centraal beheer
Met Nuance Management Center
kan het volgende centraal worden
beheerd, op niveau van de gebruiker,
de site, de groep of de onderneming:
–
–
–
–
–

Gebruikersaccounts en -profielen
Beheerdersinstellingen
Gebruikersopties
Aangepaste opdrachten
Aangepaste woorden

Bovendien is Nuance Management
Center volledig schaalbaar. Er is dus
ondersteuning mogelijk van elk aantal
licenties dat nodig is naarmate uw
organisatie groeit en zich ontwikkelt.
Gebruiksrapportage
Nuance Management Center
beschikt over functies voor gebruiksrapportage waarmee managers
kunnen nagaan hoe vaak en door
wie Dragon Professional Group
wordt gebruikt. Deze gebruikstrends
bieden waardevolle informatie voor

het opnieuw toewijzen van licenties,
het optimaliseren van training
voor te weinig gebruikte functies
en het stimuleren van een hogere
productiviteit met betrekking tot
documentatie. Gegevens kunnen met
speciale filters worden doorzocht
en voor verdere analyse naar
spreadsheets worden geëxporteerd.
Managers kunnen eenvoudig het
rendement (ROI) evalueren door na
te gaan hoe vaak en op welke manier
Dragon door werknemers wordt
gebruikt. Voor de tracering worden
alleen gebruikersgegevens naar de
server verzonden, geen gedicteerde
gegevens. U hoeft zich dus geen
zorgen te maken over de beveiliging
van gedicteerde inhoud.

Belangrijkste functies/voordelen
– Centraal beheer op het niveau van
de gebruiker, de site, de groep
of de onderneming om tijd en
operationele kosten te besparen.
– Volledig schaalbaar voor
ondersteuning van elk willekeurig
aantal licenties.
– Gebruiksrapportage ter
ondersteuning van efficiënt gebruik
van licenties, geoptimaliseerde
gebruikerstrends, verbeterde
productiviteit en eenvoudige
evaluatie van ROI.
– Licentiebeheer om naleving van
rapportageworkflows en strenge
rapportagevereisten te stimuleren.

Licentiebeheer
Dankzij centraal licentiebeheer
kunnen licenties op elk willekeurig
moment na de implementatie van
Dragon in een handomdraai worden
beheerd. Beheerders kunnen
bijvoorbeeld het aantal gebruikte
licenties en de vervaldatum van
licenties bekijken, en gebruikerslicenties verlenen en intrekken.
Centraal licentiebeheer helpt
organisaties ook met verplichte
rapportageworkflows, en verzorgt
efficiënte en nauwkeurige rapportage.
Dragon-vereisten
Om te profiteren van Nuance
Management Center, moet u
beschikken over een licentie voor
de nieuwste versie van Dragon
Professional Group en moet de client
ervan op de desktops van gebruikers
zijn geïnstalleerd.
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