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Dolphin Guide
Dolphin Guide vervangt op uw computer de vaak
ingewikkelde programma’s door eenvoudige
toepassingen met duidelijke, groot afgebeelde menu’s.
Het programma plaatst per benodigde toepassing
(brieven schrijven, e-mailen, muziek afspelen, enz.) een
duidelijk menu waarin u de aanwijzingen terugvindt die
op dat moment relevant zijn. Daarnaast wordt u
geholpen door spraakweergave, de vergrotingsfunctie
en een duidelijke helpfunctie. Zo wordt het gebruik van
de computer zeer eenvoudig, zelfs voor mensen die nog
nooit met de computer gewerkt hebben is de PC nu wel
toegankelijk!

Dolphin Guide: alles in één
Dolphin Guide is een alles-in-één computerpakket dat
geschikt is zowel voor slechtzienden en blinden als voor
personen die niet gewoon zijn om met een computer te
werken. Guide maakt het gebruik van de computer
eenvoudig door de toepassingen voor te stellen met
vereenvoudigde Guide-menu’s waarin enkel de
relevante functies beschikbaar zijn. U kunt deze menu’s
namelijk aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Guide
plaatst het menu zeer duidelijk zichtbaar en geeft
tegelijk de mogelijkheid om de instructies te laten
voorlezen. Daarnaast combineert Guide dit met een
schermleesprogramma inclusief spraaksynthesizer en
een vergrotingsfunctie. Hiermee kunt u de documenten
en de menu’s door de computer laten voorlezen en/of
vergroot laten weergeven. De spraaksoftware kan zelfs
de teksten voorlezen terwijl u aan het typen bent. Guide
bevat scansoftware waarmee u gedrukte documenten
kunt inscannen om vervolgens te laten voorlezen of
vergroot weer te geven. Guide is op veel verschillende
manieren toepasbaar. Denk bijvoorbeeld aan: » e-mail;
» documenten; » internet; » scannen en voorlezen. Klik
hier voor een demonstratie van dit product. Klik
hier voor een demo versie van dit product.

Extra-informatie

Artikelnummer

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

guide-v9-upgrade
guide-v9

229310
229300

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

€
€

