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JAWS Module Office 2016
JAWS-Module Office 2016
Profiteer van de nieuwe
standaard van Papenmeier

JAWS Module Office 2016: Profiteer van de nieuwe standaard van Papenmeier.
Waarom heeft u de nieuwe standaard van Papenmeier nodig en moet u de
nieuwe JAWS Module Office 2016 persoonlijk leren kennen?
» omdat u snel wilt snel navigeren in uw nieuwe Microsoft Office;
» omdat u alle nieuwe mogelijkheden van Microsoft Office wilt kunnen
implementeren in de praktijk.

JAWS Module Office 2016:
In het verleden werkten blinde gebruikers door de jaren heen met "normale"
standaardmenu's. Zij konden hun programma veilig en snel gebruiken met het
toetsenbord. De veranderingen in de lay-out vanaf Microsoft Office 2010
betekenden voor veel blinde gebruikers echter een serieuze verandering in hun
dagelijkse werkzaamheden. In de huidige versies van Microsoft Office zijn de
menu's en werkbalken namelijk vervangen door de zogenaamde ribbon.
Visueel en functioneel komt dit overeen met de bekende tabbladen in
dialoogvensters. Elk tabblad heeft betrekking op een type activiteit (bijv. het
schrijven of het ontwerpen van een pagina). Voor de werkbaarheid zijn alleen
tabbladen beschikbaar die nodig zijn. Voor slechtziende gebruikers is een
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menustructuur eenvoudig en herkenbaar. Automatisch overeenkomende linten
en functies zijn nu ook beschikbaar. De werking van het nieuwe veld met de
controle van de overeenkomstige programmafuncties kunnen zeer verwarrend
zijn voor blinden. Omdat het memoriseren van de nieuwe sneltoetsen weinig
verwijzing hebben naar de nieuwe functies, staan deze nu in een menustructuur.

Levering:
» JAWS Module Office 2016 op CD. De Papenmeier module biedt de voordelen van
Microsoft Office voor blinde gebruikers aan met zinvolle informatie;
» De JAWS Module Office 2016 biedt gestructureerde dynamische elementen in
een menustructuur die ontwikkeld zijn voor blinde computergebruikers. De blinde
gebruiker selecteert het gewenste item via een tabblad uit een lijst. Het
geselecteerde tabblad presenteert zich dan als een lijst met beschikbare groepen.
Uit deze lijst is de werkelijke groep geselecteerd.
Zodoende heeft de blinde gebruiker een lijst met beschikbare opties. Voor elk van
de onderdelen wordt ook de overeenkomstige sneltoets weergegeven, zodat de
blinde gebruiker die kan onthouden om nog doelmatiger gebruik te maken van
het Microsoft Office pakket. Ongeacht welk Microsoft Office pakket is de werking
van deze nieuwe module voor de blinde gebruiker weer herkenbaar. Natuurlijk
altijd met dezelfde sneltoetsen voor de juiste werking van de module.
De JAWS Modules van Papenmeier en de BRAILLEX EL-leesregels voldoen aan alle
eisen voor een moderne werkplek. Maak daarom kennis met de nieuwe
standaard van Papenmeier!
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