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Dicteren in plaats van typen. Een manier van doen die niet altijd 
een plaats lijkt te hebben in ons dagelijkse leven, hoewel we er 
meer gebruik van maken dan we denken.Bij Philips weten we 
dat spraak-naar-tekstoplossingen niet altijd naar waarde worden 
geschat en we willen u daar graag bewust van maken. Daarom 
hebben we besloten om 4 mythen over dicteren te ontkrachten:

Tijdrovend
Veel professionals maken in hun dagelijkse 
werk gebruik van spraaktechnologieën 
om tijd te besparen en rendabeler te 
zijn. Consumenten die spraakgestuurde 
assistenten gebruiken, erkennen de 
doeltreffendheid van het gebruik van hun 
stem om informatie te raadplegen, in te 
voeren en te delen. 72% van de mensen 
die oplossingen gebruiken in combinatie 
met spraaktechnologieën, zegt dat deze 
een alledaags hulpmiddel zijn geworden. 
Consumenten zijn niet de enigen die deze 
technologie toepassen. Advocaten, artsen, 
verzekeringsagenten en professionals in alle 
sectoren besparen meerdere uren per week 
wanneer zij spraaktechnologie integreren in 
hun workflow en documentcreatieprocessen.

Spraaktechnologie is een veelzijdig 
instrument, klaar om te worden gebruikt 
waar u ook bent, wanneer u het nodig hebt. 
Of u nu op kantoor bent, thuis, onderweg of 
een unieke IT-setup hebt, een spraakoplossing 
zorgt voor meer flexibiliteit, efficiëntie 
en productiviteit. Hoe u uw stem ook wilt 
opnemen, met uw smartphone of een 
draagbare recorder, de keuze is aan u. 

Oubollig en niet meer van deze tijd
Analoog dicteren bestaat al tientallen jaren 
en is een waardevol hulpmiddel geweest 
bij het maken van documenten. De wereld 
evolueert echter in de richting van digitaal 
en analoog wordt uit de markt gedrukt, 
waardoor digitaal dicteren en andere 
spraakoplossingen de plaats innemen.

We weten ook dat spraakassistenten zoals 
Alexa, Siri en Google al enige tijd bestaan 
en steeds meer de manier veranderen 
waarop we ons leven leiden. Bijna elk nieuw 
elektronisch apparaat - een auto, televisie, 
smartphone, koelkast, luidspreker - is 
uitgerust met een spraakgestuurde assistent. 
Digitaal dicteren is slechts een uitbreiding van 
alle mogelijkheden die spraaktechnologieën 
te bieden hebben. We vertrouwen op onze 
stem om een adres in te voeren in onze 
GPS of een eenvoudige spraakboodschap 
te sturen naar een vriend, dus waarom 
niet hetzelfde doen voor onze dagelijkse 
werklast? Denk maar aan administratie, 
e-mails, rapporten, enz. die veel sneller 
kunnen worden verwerkt met de stem dan 
met het toetsenbord, aangezien spreken 3 
keer sneller is dan typen.



Uitgebreide kennis is nodig 
Er zijn vele manieren om spraaktechnologieën 
te gebruiken en de meeste oplossingen zijn 
naar eigen keuze aanpasbaar.

Een spraakoplossing kan worden gebruikt 
met het apparaat naar keuze en vereist niet 
meer kennis dan het leren gebruiken van een 
nieuwe afstandsbediening voor de tv of een 
nieuwe spelconsole. 

Bepaalde software, met een zeer specifiek 
gebruik, vergt iets meer aandacht en 
aanpassing omdat het verschillende 
oplossingen combineert. Een voorbeeld 
is een workflow met spraakherkenning in 
een advocatenkantoor die samenwerking 
tussen advocaten, juridische medewerkers en 
secretaresses mogelijk maakt. Een uitgebreide 
workflow met spraakoplossingen biedt tal van 
mogelijkheden en stelt iedereen in staat te 
werken op de manier die bij hem of haar past.  

U hebt dus geen extra IT-kennis nodig dan u al 
hebt om uw smartphone, tablet of computer 
dagelijks te gebruiken.

Een smartphone doet het werk ook
Sommige professionals die regelmatig 
dicteren of gesprekken opnemen als 
onderdeel van hun werk vragen zich af of ze 
voor deze taken gewoon een smartphone 
zouden gebruiken. Op het eerste gezicht 
lijkt het gebruik van een smartphone een 
efficiënte opnamemogelijkheid. Maar bij 
nadere evaluatie van de eisen die worden 
gesteld bij dagdagelijks dicteren, zal 
men zich echter snel realiseren dat de 
smartphone niet de geluidshelderheid of 
andere kenmerken kan bieden van een 
speciaal digitaal opnametoestel, dat is 
ontworpen om in vele parameters het beste 
te bieden. 

Een professionele recorder voldoet aan 
criteria die een smartphone niet heeft, zoals 
een ideale microfoonpositie voor superieure 
stereo-opnamen, filtering van omgevings- 
en achtergrondgeluiden en geavanceerde 
opname-instellingen. Bovendien gaat de 
batterij langer mee, terwijl de batterij van 
uw smartphone snel leeg raakt door het 
aandrijven van energie-intensieve software.
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