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1 Release notes for Dragon 360 | Case and Care for 
versionerne 1.6 - 2.1 – 3.1 

1.1 Nye egenskaber 

 

_ Nyt logo og opstartsskærm. 

_ Optimeret startprocedure. Opstart såvel som første diktering på en dag. 

_ Forbedret genkendelse på småord. 

_ Administration af kommandoer åbner markant hurtigere. 

_ Administration af autotekster åbner markant hurtigere. 

_ Scrollbar i tekstfeltet hvis autotekstens indhold fylder meget. 

_ Nye stemmekommandoer: Gå til slutningen af afsnittet, Gå til slutningen af sætningen, Gå 

til starten af afsnittet, Gå til starten af sætningen, Opret autotekst. 

_ Næste felt/Forrige felt er afløst af Gå til næste felt/Gå til forrige felt. 

_ Næste felt/Forrige felt er nu synonymer for Næste variabel/Forrige variabel. 

_ Screensaver aktiveres ikke, hvis man dikterer længe. 

_ Det tager ikke længere tid at logge på for en bruger, som har rigtig mange kommandoer. 

_ Flere tekstkontroller til understøttelse af direkte diktering. 

_ Forbedret brugervenlighed ved diktering i autotekster med dynamisk indhold. Man kan blot 

fortsætte med at diktere, uden at dynamisk felt skal markeres først. 

_ Citrix XenApp and XenDesktop 7.9 er nu understøttet af Talegenkendelse.  

_ Brugere kan nu selv definere, hvilke tegn man vil bruge som henholdsvis venstre- og højre 

afgrænser til angivelse af dynamiske felter i fx autotekster. (Standardværdien er kantede 

parenteser [  ] ).  

_ En bruger som har indsat en standardværdi i dynamiske felter i en autotekst, kan anvende denne 

standardværdi i stedet for at diktere nyt indhold, og samtidigt fjerne afgrænserne for alle variabler, 

ved at sige Godkend standardværdier. Hvis brugeren vil anvende standardværdien og fjerne 

afgrænserne for netop den variabel, der har fokus, skal brugeren sige Variabel færdig. Hvis en 

variabel indeholder flere standardværdier, som er adskilt med |, anvender systemet den første 

standardværdi. 

_ Designet på Dragon Bar er ændret en smule. Aktivitetsindikatoren er nu mere synlig, idet den er 

flyttet til mikrofon/optagelsesknappen. Mikrofon/optagelsesknappen har fået et nyt ikon. 

Farvevalget er justeret i detaljen. 

_ Brugere kan løsne dikteringsboksen fra Dragon Bar ved at trække i den, og give den en ny 

placering. Denne placering huskes, selvom Dragon afsluttes og lukkes ned. Hvis det ønskes, kan 
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dikteringsboksen påsættes igen, ved at trække denne hen imod Dragon Bar. Dikteringsboksen  kan 

ændres i størrelsen, ved at trække i hjørnet. Denne justering huskes også. 

_ Under Hjælp menupunktet i Indstillinger er hjælpen nu opdelt på to faner; Hjælp til Dragon, og 

Hjælp til Talegenkendelse. 

_ Crash dump meddelelse.  

Hvis Dragon lukker uventet, vil brugerne næste gang Dragon startes, blive informeret om dette. En 

rapport er blevet dannet, og der er mulighed for at sende denne rapport videre til f.eks. KMD, til 

videre undersøgelse, eller slette den. 

_ Det er nu muligt at konfigurere hvilke mikrofoner der er tilladte at anvende. Hermed undgås, at 

indbygget mikrofon i bærbar pc kan anvendes. 

_ Forbedrede installationsmuligheder. 

_ Ny indbygget stemmekommando Skriv det med stort, vil lave stort begyndelsesbogstav i den 

markerede sætning. 

 

1.2 Forbedringer og løste problemer 

 

_ Kraftig optimering i opstartsproceduren- også i Citrix installationer. 

_ Småord genkendes meget bedre- i forbindelse med diktering såvel som ved rettelser. 

_ Word dokumenter hopper ikke længere. 

_ Øverste 2-3 linjer i en ny mail skjules ikke længere bag indholdsrudens overkant. 

_ indholdsruden i Outlook hopper ikke længere. 

_ Dikteringsboksen åbner ikke længere når man prøver at diktere i et beskyttet Word dokument som 

indeholder felter/tabeller. 

_ Dikteringsboksen åbner ikke længere, når man prøver at diktere i redigerbare sektioner i et 

beskyttet Word dokument. 

_ Når der overføres tekst fra dikteringsboksen bliver tegnene +, ^, %, ~, (, ), [, ], { and } håndteret 

korrekt. 

_ Internet Explorer lukker ikke længere uventet, når man dikterer i internetbaserede programmer. 

_ I virtuelle miljøer kan du undgå, at pauseskærmen går i gang, hvis der installeres de nyeste 

extensions til henholdsvis Citrix, RDS og VMware 

_ Dragon version 3.1 kræver, at der anvendes Nuance Management Server version 5.4.16, eller 

nyere. 

_ Det er nu obligatorisk at anvende Microsoft Internet Explorer 11. 
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_ Dragon splash screen (opstartsbilledet hvori der indtastes brugernavn) tager ikke længere fokus 

i Microsoft Windows vinduet, når det vises. (Havde betydning for brugerens manglende 

mulighed for at se eventuelle fejlmeddelelser bagved opstartsbilledet). 

_ Søgefunktion er blevet tilføjet Dragon Hjælp-vinduet. Tryk Ctrl+F mens fokus er på Hjælp 

vinduet.  

_ Dikteringsboksen bruger ikke længere den forkerte formatering, når den bruges i plain text 

indstilling.  

_ Tidligere var brugere ofte forhindret i visning, eller fik vist en tom side, hvis Internet Explorers 

sikkerhedsindstilling forhindrede visning af lokale HTML sider.  

_ Brugere forhindres ikke længere i at kunne redigere autotekster og step-by-step 

stemmekommandoer, som bliver kopieret til brugerens profil i NMC (Nuance Management 

Console). 

_ Indholdet i dikteringsboksen kan nu også blive overført direkte til destinationsprogrammets 

inddatafelt, under anvendelse af Ctrl+V overførselsmetoden.  

_ Brugere kan nu bruge ALT knappen i step-by-step stemmekommando vinduet. 

_ Audio data mistes ikke længere i starten af en optagelsessekvens.  

_ Under anvendelse af Simuler tastetryk som overførselsmetode fra dikteringsboksen, bliver nye 

linier nu overført korrekt til destinationsprogrammet.  

_ Dikteringsboksens placering er nu forbedret, således at den ikke placerer sig over 

skærmgrænser i en flerskærmsopsætning, når Dragon Bar minimeres.   

_ Overførsel af tekst fra dikteringsboksen er optimeret, for ikke at interferere med indhold på 

clipboardet. 

_ Dikteringsboksens pop up funktionalitet er optimeret, for at undgå umotiverede pop ups uanset 

tændt/slukket mikrofon. 

_ Vinduer for Administration af stemmekommandoer og Administration af autotekster åbner ikke 

længere bagved andre vinduer. 

_ Forbedret understøttelse af Microsoft Internet Explorer baseret CKEditor text control. 

_ Samtidig diktering i adskillige Microsoft Outlook vinduer får ikke længere Dragon til holde op 

med at indskrive dikteret tekst efter et stykke tid. 

_ Samtidig diktering i forskellige vinduer får ikke længere Dragon til at indskrive dikteret tekst i 

vilkårlige dialoger uden for brugerens kontrol. 

_ Stemmekommandoerne Næste felt og Forrige felt får ikke længere cursoren til at hoppe til en 

forkert position i en Microsoft Word-baseret text control efter manuel redigering.  

_ Dragon viser ikke længere en fejlbesked når cursoren forsøges placeret i et read-only Microsoft 

Word dokument. 

_ Dragon stopper ikke længere spontant med at indskrive dikteret tekst i programmer. 
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_ En fejl i en eksekverbar fil resulterede tidligere i, at to vigtige serverkomponenter holdt op med 

at kommunikere, hvilket betød totalt nedbrud af Dragon. Fejlen er rettet. 

_ Forbedret mulighed for at indsætte dikteringer i Microsoft Internet Explorer baserede applikationer 

med kompleks brugerinterface eller mange tekstfelter. 

_ Hvis tekst, der er overført fra dikteringsboks tilbageføres, åbner dikteringsboksen nu korrekt med 

den tilbageførte tekst. 

_ Hvis mikrofonudstyr ikke er tilsluttet, fremkommer nu korrekt fejlmeddelelse. 

_ Hvis forkert – ikke godkendt – mikrofonudstyr er tilsluttet, fremkommer nu en fejlmeddelelse på 

startskærmen til Dragon. 

_ Hvis der anvendes SpeechMike, kan stemmekommandoer tildeles en knap på mikrofonen, hvorved 

den kan udføres blot ved tryk på denne knap. 

_ Tekst, der indeholder specialtegn og diakritiske (f.eks. accenttegn) tegn vil nu blive overført 

korrekt, når der anvendes dikteringsboks, indstillet til almindelig tekst. 

_ Tekst overført fra dikteringsboks vil ikke længere indsætte ny linje. 

_ Tekst overført fra dikteringsboksen vil ikke længere blive formateret som formateret tekst, hvis 

dikteringsboksen er indstillet til almindelig tekst. 

_ Placer talefokus vil ikke automatisk blive frigivet efter ca. 15 minutters inaktivitet. 

_ Tekst vil ikke længere blive indsat på den forkerte position i dokumentet efter brug af fortryd 

stemmekommandoen. 

_ Brugere der ikke har Advanced Resolution, er ikke længere forhindret i at bruge talegenkendelse. 

_ Mikrofonknapper på SpeechMike, vil ikke længere stoppe med at fungere efter gentagen brug. 

_ Den automatiske justering af mikrofonlydniveau nulstiller ikke længere niveauet til den forkerte 

volumen efter optagelsen er stoppet og startet igen. 

_ Start af diktering fra mikrofonknapper (SpeechMike) kunne sommetider fejle, og brugere skulle 

trykke på optage knappen igen. 

_ Anvendelse af slet dette stemmekommando i MS Word dokumenter med tabeller, sletter nu ikke 

mere tekst i den forkerte tabelcelle. 

_ Erstattes tekst med ny diktering indsætter nu ikke mere et ekstra mellemrum. 

_ Hvis indstillingen ”Overfør tekst, når optagelsen er stoppet” er valgt, overføres teksten nu korrekt. 

_ Dikteringsboksen kan nu frakobles Dragonbar korrekt. 

_ I vinduet Administration af autotekster skal feltet Talt form kun indeholde autotekstens navn i 

dikteret form. (Og ikke ”indsæt” + navn, som tidligere blev anvendt som work around). I 

skabelonen var der tidligere en fejl som bevirkede, at autoteksten blev indsat i den dikterede tekst, 

selvom der ikke blev dikteret ”Indsæt” som præfix. Samtidig besværliggjorde denne fejl dikteringen 

af et almindeligt ord, hvis dette var sammenfaldende med autotekstens navn. Fejlen er rettet. 

_ Hvis en tekst blev kopieret til clipboardet inden opstart og anvendelse af Dragon, og diktering 

efterfølgende blev foretaget i en blanding af direkte diktering og brug af dikteringsboks, kunne 
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Dragon i sjældne tilfælde ombytte tekst fra dikteringsboksen og tekst fra clipboardet. Fejlen er 

rettet. 

_ Ved diktering i selvkonstruerede tabeller i Microsoft Word og Outlook, kunne kommandoen Slet 

dette forårsage, at cursoren bevægede sig til forrige felt i tabellen, og således slette det forkerte 

indhold. Fejlen er rettet. 

_ Ved fejlretning i et dikteret dokument, og efterfølgende manuel placering af cursoren ved 

slutningen af den pågældende linie, kunne der opstå en situation, hvor cursoren automatisk og 

fejlagtigt placerede sig ”tilbage” i sætningen, hvor rettelsen netop havde fundet sted. Denne fejl er 

rettet. 

 

1.3 Kendte problemer 

 

_ Hvis cursoren placeres manuelt i en autoteksts dynamiske felt placeres teksten i nogle tilfælde ikke 

korrekt ved diktering. Workaround: Brug kommandoen Første variabel, Næste variabel. 

Alternativt Første felt/Næste felt. 

_ Hvis en bruger har mere en 100 stemmekommandoer, tager det længere tid at logge på. 

_ Nyt afsnit kommando virker ikke i Workbase. 

_ ”Kliklyd” i Bluetooth headset giver biord i diktatet ved opstart. Workaround: Anvend kablet headset 

indtil løsning forefindes. 

_ Ved overførsel af tekst fra dikteringsboksen til programmet DUBU, fremkommer teksten i sjældne 

tilfælde i to på hinanden følgende gange. (observationen er dog udokumenteret).  

_ Ved kontinuerlig overførsel af tekststykker fra dikteringsboksen til programmet DUBU, ses det i 

sjældne tilfælde, at det senest dikterede tekststykke placerer sig øverst i teksten i 

destinationsprogrammmet. (observationen er dog udokumenteret). 

_ Hvis der arbejdes med mange MS Word dokumenter, eller MS Outlook e-mails, kan talefokus mistes 

i det MS Word dokument hvori talefokus er placeret. 

_ Der kan opstå problemer med anvendelse af Talegenkendelse i formularer, som kører i Adobe 

Acrobat Reader version 15 (seneste version). 

_ Stemmekommandoen Marker er stavet ”Markeer”. 

_ Stemmekommandoen Afslut hjælp lukker ikke WCIS (Hvad kan jeg sige-dialogen) 

_ Stemmekommandoen Fortryd dette fejler nogle gange i html-baserede textcontrols, fx i 

indtastningsfelter i Workbase. 
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1.4 Infrastruktur og andre programmer 

 

_ Det er nu obligatorisk at anvende Nuance Management Server 5.4. 

_ Det er nu obligatorisk at anvende Microsoft .NET Framework 4.5. 

_ Det er nu obligatorisk at anvende Internet Explorer version 11. 

_ ASP.Net 4x skal være installeret på den server hvor Nuance Management Server er installeret. 

_ Hvis Talegenkendelse skal anvendes i virtualiserede miljøer såsom Citrix XenApp/XenDesktop, 

Microsoft RDS or VMware Horizon View, er det nødvendigt at installere den korresponderende 

extension Nuance virtual extension (version 25.0.27.4), både på klient pc’en, samt på den 

server/virtuelle desktop, hvor Talegenkendelse er installeret.  

I KMD Opera udskiftes central funktionalitet gradvist med det, som i daglig tale kaldes 

Momentumfunktionalitet- eller Momentummoduler. Disse har hidtil kørt i en indlejret version af Internet 

Explorer, og mange brugere har generelt haft problemer med Momentumfunktionaliteten af den grund. 

Derfor har man besluttet, at der i den seneste version af Opera, anvendes Google Chrome browser i stedet. 

Da direkte diktering i denne browser ikke understøttes af Nuance, åbner dikteringsboksen, når der dikteres 

i et Momentumfelt. Der er ikke tale om en fejl, men derimod ”work as designed".  Når al Operafunktionalitet 

er udskiftet med Momentumfunktionalitet skiftes der tilbage til Internet Explorer igen. 

1.5 Installation 

Inden installation af Dragon version 3.1 skal servere til Talegenkendelse være opdateret til følgende 

versioner: 

_ SpeechMagic 18.4.23 

_ Nuance Management Server 5.4.16 

_ Dragon Medical Server 3.0.04313.103 

Efter opdatering af servere kan Dragon version 2.1 fortsat benyttes 

Software til Dragon 3.1 kan hentes her: http://tgkdemo.kmd.dk/dragondeploy/client/Dragon3.1SR1.zip  

Se i øvrigt releasemail, som er sendt til alle kunder. 

http://tgkdemo.kmd.dk/dragondeploy/client/Dragon3.1SR1.zip

