Oprogramowanie specjalistyczne
Syntezatory mowy
1. Loquendo

Specyfikacja techniczna:
programowy syntezator mowy.
interfejs komunikacyjny SAPI 5.
system operacyjny MS Windows XP, Windows Vista i Windows 7.
obsługuje 32- i 64-bitowe systemy operacyjne Windows

Cena:
540 PLN

2. Speak II (głos Jan) WERSJA 3

Specyfikacja techniczna:
Programowy syntezator mowy
Interfejs komunikacyjny SAPI 4 i SAPI 5
Pracuje pod systemem operacyjnym MS Windows we wszystkich wersjach

Cena:
540 PLN

Programy mówiące do telefonów komórkowych

1. Mobile Speak II
Wykonywanie połączeń głosowych
Przeglądanie i edycję kontaktów
Sprawdzanie numeru osoby dzwoniącej
Przeglądanie nieodebranych połączeń
Odczytywanie oraz pisanie sms-ów, maili i dokumentów tekstowych
Odczytywanie tekstu po literze, słowie, linii
Ustawianie budzika, przypomnień, zadań
Sprawdzanie aktualnej daty i godziny
Korzystanie z kalkulatora i konwertera
Przeglądanie Internetu
Konfigurowanie ustawień telefonu
Obsługa wszystkich wbudowanych składników systemu oraz kompatybilnych aplikacji
Odczyt informacji na monitorze brajlowskim
Dzięki klawiszom poleceń udostępnia szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji

Cena:
940 PLN

2. Mobile Magnifier











Regulacja wielkości tekstu i ikon
Praca w trybie pełnoekranowym z powiększeniem do 16 razy
Powiększenie w trybie podziału, gdzie dolna połowa ekranu pokazuje powiększony obraz,
natomiast górna – rozmiary oryginalne
Podgląd z bardziej powiększonym tekstem okna na środku, podczas gdy sama nazwa okna
oraz jego wirtualne przyciski funkcyjne powiększone są w innym rozmiarze
Automatyczne przewijanie tekstu
Wygładzenie czcionek, co jeszcze bardziej podwyższa czytelność zawartości ekranu
Kilka schematów kolorystycznych na przykład odwrócenie kolorów
Regulowanie koloru i rozmiaru kursora
Rysuje granice o przystosowanym rozmiarze i kolorze wokół powiększonego obszaru
Dzięki klawiszom skrótu udostępnia szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji

Cena:
207 PLN

Programy Lektorskie
1. Dolphin Guide

Program Dolphin Guide został stworzony z myślą o użytkownikach z dysfunkcją wzroku oraz tych,
dopiero rozpoczynających swoją przygodę z komputerem, również seniorów. Umożliwia wysyłanie
maili, czytanie otrzymanych wiadomości, przeglądanie stron internetowych, a nawet granie w różnego
rodzaju gry na komputerze również osobom, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z
komputerem. Program został zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić użytkownikom łatwe i
szybkie wykonywanie zadań, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy komputerowej,
dzięki czemu praca jest łatwa i bezstresowa. Informacje są odczytywane na głos, więc użytkownik
zawsze wie gdzie znajduje się kursor oraz jaką operację właśnie wykonał. Dolphin Guide został
doceniony przez użytkowników na całym świecie.
Zalety najnowszej wersji:















Proste w obsłudze menu
Posiada zainstalowany słownik, dzięki któremu można na bieżąco sprawdzać i poprawiać
błędy stylistyczne oraz ortograficzne
Ułatwia poprawne pisanie dokumentów oraz listów
Umożliwia konwersję dokumentów papierowych do postaci elektronicznej
Odczytuje dokumenty wyraźnym głosem
Pomaga w pisaniu i odbieraniu maili
Ułatwia poruszanie się po sieci
Oferuje powiększanie obrazu na ekranie komputera
Odtwarza radio internetowe
Posiada kalendarz, notatnik oraz kalkulator
Drukuje i umożliwia prostą obróbkę zdjęć
Pozwala na zapis dokumentów w różnych formatach
Odtwarza płyty CD i pliki formatu MP3
Posiada oprogramowanie reagujące na głos (w wersji Dolphin Guide HandsFree)

Cena:
2218 PLN

Programy mówiące, powiększające i brajlowskie
1. JAWS – program udż1więkawiający komputer

Cena:
3368 PLN

2. MAGic standard
Specyfikacja techniczna:
Powiększenie zawartości ekranu do 36 razy
Czyni z każdego komputera PC pełne stanowisko pracy przystosowane do obsługi przez osoby
niedowidzące
Umożliwia bezproblemowe korzystanie z Internetu
Doskonale współpracuje z najbardziej popularnym na świecie programem udźwiękawiającym i
ubrajlawiającym JAWS, co sprawia, iż może być także idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących
w dużym stopniu bezwzrokowo. Jednoczesne wykorzystanie funkcji tych dwóch programów:
udźwiękowienia i powiększenia przez „resztkowców” pozwala na ograniczenie zmęczenia oczu
występującego podczas długotrwałej pracy przy komputerze.
Umożliwia dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb poprzez sterowanie ilością informacji
udostępnianych w całym systemie oraz w wybranych aplikacjach

Cena:
1515 PLN

