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In een tijdperk waarin de 
vooruitgang door techno
logie steeds sneller gaat, 
stellen geavanceerde 
spraak  oplossingen drukke 
professionals in staat hun 
werkdag te maximaliseren. 
Deze oplossingen zijn niet 
alleen bedoeld om audio 
op te nemen, maar ook 
om bedrijfs processen te 
vereenvoudigen, teamleden 
flexibeler te laten werken 
en minder tijd en moeite te 
besteden aan administratieve 
taken die elders beter 
kunnen worden uitgevoerd.  

Omdat de voordelen van nieuwe spraak

innovaties enorm zijn en een aanzienlijke 

impact hebben op het bedrijf, is het belangrijk 

dat men zich bewust is van de veiligheids

aspecten van snelgroeiende technologieën. 

Gegevens bescherming is de laatste jaren in 

alle sectoren een constant thema geworden. 

Nu steeds meer zaken digitaal worden gedaan, 

moet de beoordeling van de beveiligings

mogelijkheden van nieuwe technologieën 

voorop staan bij alle plannings gesprekken 

wanneer organisaties nieuwe software en 

hardware in hun ITomgeving introduceren. 

De volgende aspecten van digitale veiligheid 

moeten grondig worden geëvalueerd om 

ervoor te zorgen dat samen met de nieuwe 

spraaktechnologieën de juiste veiligheids

maatregelen worden ontwikkeld.



Beveiliging op kantoor, thuis en onderweg

Professionals die regelmatig reizen, op 

afstand werken of anderszins gedecen

traliseerd zijn, profiteren van innovatieve 

spraak technologieën die workflows helpen 

stroom lijnen en versnellen, ongeacht wanneer 

of waar zij aan het werk zijn. Mobiele 

oplossingen (of het nu gaat om audio

recorders of smartphoneapps) worden 

steeds gebruikelijker, net als Bring Your Own 

Device (BYOD) en Choose Your Own Device 

(CYOD), die het gebruik van flexibele spraak

toepassingen op uiteenlopende apparaten en 

platforms mogelijk maken. Het aanmaken van 

documenten, het doorsturen van bestanden 

en andere taken kunnen nu gemakkelijker 

vanaf elke locatie worden uitgevoerd.

Deze bedrijfsflexibiliteit kan echter een prijs 

hebben — zwakke cryptografie is een van de 

gemakkelijkste manieren voor cyber criminelen 

om toegang te krijgen tot vertrouwelijke 

informatie van een bedrijf. Daarom is 

geavanceerde encryptie vereist voor alle 

hardware en software in de ITstack. De 

Philips SpeechLive Cloud Dictationoplossing 

is bijvoorbeeld voorzien van dubbele 

encryptie. Dit biedt een gelaagde, realtime 

gegevens bescherming in combinatie met de 

hoogste beveiligings normen, zodat gebruikers 

erop kunnen vertrouwen dat ze zichzelf, 

hun bedrijf en hun klanten beschermen.

Kwetsbaarheden minimaliseren bij de 

uitbreiding van eindapparatuur

Naast flexibele werkstijlen neemt ook het 

aantal apparaten toe dat voor zakelijke 

doeleinden wordt gebruikt. Dankzij 

nieuwe spraaknaartekst oplossingen 

kunnen professionals naadloos schakelen 

Om deze trend te ondersteunen, helpen veilige 

cloudoplossingen ITteams bij het beheren, 

bijhouden en veilig opslaan van bestanden. 

Omdat ze minder onderhoud vergen dan 

fysieke servers, maken ze een flexibeler patch 

en update beheer mogelijk en zijn ze minder 

kwetsbaar voor fysieke schade. Zaken kunnen 

sneller worden afgehandeld, in de wetenschap 

dat gevoelige gegevens beschermd blijven. 

Het menselijke element: samenhang 

in beleid en opleiding

Intuïtieve, gebruikers vriendelijke spraak

oplossingen met uitgebreide mogelijk heden 

maken het voor gebruikers gemakkelijk zich 

aan te passen aan nieuwe techno logieën en 

hun efficiëntie/productiviteit aanzienlijk te 

verbeteren. De implementaties bij het advocaten

kantoor Hall Booth Smith in Atlanta en de 

verzekeringsmaatschappij Crawford & Company in 

Canada zijn slechts twee succes volle voorbeelden. 

Deze bedrijven stelden hun teams in staat zich snel 

aan te passen aan nieuwe spraak technologieën, 

waardoor bedrijfs processen gemakkelijk en 

pijnloos zijn verbeterd zonder verstoring.

Veel van deze oplossingen, zoals het pakket 

hardware en software van Speech Processing 

Solutions, worden geleverd met geïntegreerde 

veiligheids voorzieningen – maar dat kan zeker 

geen vervanging zijn voor advies en opleiding. 

Wanneer nieuwe technologieën worden 

geïntroduceerd, is het belangrijk de veiligheids

beginselen hoog te houden: het toepassen van 

dezelfde beveiligings principes, het regelmatig 

organiseren van opleidingen en audits, en het 

toepassen van gestandaardiseerde wachtwoorden 

en PINlengtes en complexiteitsvereisten zijn 

enkele van de kritische componenten die in 

overweging moeten worden genomen. 

tussen bedrijfs en privéapparatuur, zoals 

computers, telefoons of tablets, en veel 

professionals hebben zakelijke toepassingen 

op verschillende apparaten draaien. De 

mogelijk  heid om spraak notities op te nemen 

op een persoonlijke smart phone, deze auto

matisch door te sturen voor transcriptie, en 

later terug te keren om het aangemaakte 

document te bewerken op een laptop van 

de zaak is slechts een klein voorbeeld van 

hoe spraak technologie teamleden helpt 

hun productiviteit te maximaliseren.

Het gemak dat deze manier van werken 

biedt, valt niet te ontkennen. Nu bedrijven 

nieuwe apparaten in hun ITinfrastructuur 

toelaten, is het van cruciaal belang inzicht 

te hebben in de beveiligings normen en 

functies ervan. Tracking, beheer en 

monitoring van eindapparaten zijn voor elke 

organisatie van cruciaal belang en moeten 

in ITprotocollen worden geïntegreerd.

Gebruik van de cloud voor gemak en 

veiligheid

Gedeelde toegang, opslag en bewaring 

van spraak bestanden wordt steeds 

meer een noodzaak nu organisaties 

opnames en transcripties gebruiken om 

de trans parantie te vergroten en en meer 

uitgebreide initiatieven voor het bijhouden 

van gegevens te implementeren.

Of het nu gaat om naleving van de 

regelgeving, naslagwerk/onderzoek, 

of om verbetering van de klanten

service, spraak technologieën maken 

het gemakkelijk om grote hoeveelheden 

audio gegevens te verwerken en op 

te slaan voor toekomstig gebruik.  

Al deze veiligheidsaspecten 
zijn van cruciaal belang voor 
een succesvolle invoering 
van krachtige, nieuwe voice 
tools – net als de keuze van 
de juiste technologiepartner. 

Als wereldleider in spraak
naartekstoplossingen werkt 
Speech Processing Solutions 
samen met bedrijven over de 
hele wereld om software en 
hardwareimplementaties 
te selecteren. Onze partners 
geven advies over hoe ze hun 
activiteiten kunnen optimaliseren 
om competitief te blijven. 

Wilt u meer weten over hoe wij 
u kunnen helpen, bezoek dan 
onze website en neem dan 
rechtstreeks contact met ons op.
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