Cedere Dictation Anywhere

is
een krachtig product waar digitaal dicteren en spraakherkenning in de meest flexibele oplossing bij elkaar
komen. Dicteren waar en wanneer het u uitkomt.

Dicteren met uw smartphone of voicerecorder, of dicteert
u het liefst aan uw bureau met een microfoon? Gebruikt
u liever Dragon Medical om rechtstreeks in uw dossier te
dicteren of is het flexibele dicteren onderweg voor uw werksituatie geschikter?
Met Cedere Dictation Anywhere dicteert u makkelijk,
veilig en professioneel. Net als 350.000 medegebruikers in
onder andere de gezondheidszorg, juridische- en finan
ciële dienstverlening en de overheid. Spreek moeiteloos uw
dictaat in; op elk apparaat; waar u ook bent.
Cedere Dictation Anywhere ondersteunt ruim honderd
dicteerapparaten van gerenommeerde merken als Grundig,
Olympus, Philips en 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.
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Cedere betekent overdracht. En dat is precies

waar Cedere voor staat: overdracht van kennis, zodat
u er mee verder kunt. En Cedere doet meer.
Ze combineert sterke programma’s en bouwt nieuwe
innovatieve producten.

Cedere haar core-business is Dictation. Ze werkt op vele
terreinen, uiteenlopend van gezondheidzorg, overheid,
juridische- tot financiële dienstverlening. Juist omdat Cedere
in vele vakgebieden werkzaam is, kan ze haar inhoudende
kennis verspreiden, en met een open blik naar nieuwe
omgevingen kijken. Cedere kijkt verder en zal samen met
u de procesverbeteringen doorvoeren voor een optimale
return-of-investment.
Cedere handelt vanuit een eigen identiteit. De trainers zijn
hoog opgeleid, empathisch, didactisch, analytisch, hebben
technische kennis en kunnen zich goed inleven op het
niveau van de gebruiker.

Dictation haar core-business, daar weet Cedere

natuurlijk alles van. Buiten de vele nieuwe producten,
test Cedere ook de steeds innovatiever en flexibeler
wordende netwerken uit.

Voor directe invoer van spraakherkenning gebruikt ze
Dragon Professional of Medical. Met uitgebreide lexica op
vele gebieden.
Wilt u dicteren combineren met een workflow oplossing,
dan heeft u de keuze uit diverse producten voor zowel
kleine als grote complexe netwerken. Het draait niet om
het product maar om de oplossing, de beste oplossing
voor u.
Liever eerst starten met digitaal dicteren en eventueel later
overstappen op spraakherkenning?
Of andersom?
Of allebei? Het kan!

