vocal för ALMA

Vocal - Röststyrning för ALMA
- nu version 3
Voxit Vocal är programmet som gör det möjligt att registrera parodstatus med din röst direkt i journalsystemet
samtidigt som du undersöker din patient. Voxit Vocal förstår dina fackuttryck med hög säkerhet och tillförlitlighet,
och bidrar till bättre ergonomi och hygien. Voxit Vocal används idag på de flesta Folktandvårder i landet och är
nu även tillgängligt för ALMA.

- Lätt att använda
- Journalen alltid uppdaterad
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- Ny generation,Vocal för Alma ver 3.
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vocal för ALMA
Lätt att använda
Voxit Vocal är lätt att använda och komma
igång med. Med normal samtalsröst kan du ge
naturligt utformade registreringskommandon
som följer vedertagna begrepp.
Ex. vid parodontal fickstatus, säg ”Ett sju distalt
åtta” och Voxit Vocal bekräftar genom att
upprepa ”Ett sju distalt åtta” med en naturlig
röst.
Journalen alltid uppdaterad
Erfarenheterna från användarna visar att med
Vocal blir registreringen verkligen utförd på
ett korrekt sätt eftersom registreringen görs
samtidigt som undersökningen.
Ergonomisk
Att arbeta med Voxit Vocal innebär att du inte
behöver skriva på tangentbordet eller
manuellt skriva anteckningar. Du avlastar armar
och händer och kan därför minska riskerna för
belastningsskador.
Tillförlitlig
Du kan snabbt uppnå en igenkänningsnivå på
ca 98% vid registrering med Voxit Vocal. Voxit
Vocal är optimerad för fraser som används i
ditt journalsystem.
Hygienisk
Med Voxit Vocal behöver du inte använda
händerna vid registreringen och därmed
förbättras möjligheterna till en god hygien.
Tidsbesparande
Eftersom du registrerar samtidigt som du
genomför undersökningen sparar du värdefull
tid.
Mer fokus på patienten
Eftersom du slipper skriva anteckningar på
papper eller skriva på tangentbord samtidigt
som du genomför undersökningen kan du
fokusera mer på patienten.
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Utbildning
Individuell utbildning av Vocal och support finns
att få. Användaren utbildas via telefon vid sin
egen dator. Tag kontakt med Voxit för mer
information.
Förbättringar i Vocal version 3
• Nytt gränssnitt och ny motor (plattform).
- Automatiska uppdateringar.
• Förbättrad taligenkänning.
• Ångra senaste.
• Minimaliserat gränssnitt.
- Enklare, färre knappar och inställningar,
inga lampor.
• Fler automatiska inställningar.
• Utökad röstdialog.
- Fler röstkommandon, t.ex. ”Börja
lyssna”, ”Somna in” och ”Visa
kommandobuffert”.

