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JAWS Screen Reader
JAWS Screen Reader is een veelzijdig Nederlandstalig
schermleesprogramma voor Windows. JAWS kan de inhoud van het
computerscherm uitspreken of tonen op een brailleleesregel.

Hoe werkt het?
Met JAWS kunt u onmiddellijk aan de slag. Dankzij het sprekende
installatieprogramma installeert u JAWS in een handomdraai. Het
uitgebreide online helpsysteem biedt uitstekende ondersteuning bij tal
van taken die u op de computer uitvoert. U kunt JAWS eenvoudig
aangepassen aan uw persoonlijke wensen. Internetpagina's worden
overzichtelijk weergegeven en links, koppen en frames kunnen in een lijst
worden getoond, waardoor u ze gemakkelijk kunt vinden. De
spraaksynthesizer Vocalizer® Expressive biedt u goed verstaanbare,
natuurlijk klinkende stemmen. Niet alleen in het Nederlands, maar ook
heel veel andere talen zijn gratis verkrijgbaar via een speciale website.

Waarmee werkt het?
JAWS Screen Reader werkt in nagenoeg elke Windows omgeving en met
de meeste Windows applicaties. Mocht u een applicatie gebruiken
waarvan de toegankelijkheid toch te wensen overlaat: JAWS beschikt over
krachtige scripttaal, waarmee ook deze applicaties toegankelijk kunnen
worden. Vooral in werksituaties, waarin men vaak bedrijfsspeciﬁeke
toepassingen gebruikt, is dit een gewaardeerde en veelgebruikte optie.
JAWS Screen Reader werkt perfect samen met de Papenmeier leesregels.
Zo kunt u zelf bepalen hoe de inhoud van het computerscherm in braille
zal worden weergegeven. Ook kunt u functies toekennen aan de toetsen
van de leesregel. Als applicaties volgens de richtlijnen voor
toegankelijkheid zijn ontwikkeld, zal JAWS geen enkel probleem hebben
om met deze applicaties te werken. Dit is natuurlijk de ideale situatie,
maar ook als een applicatie niet geheel volgens deze richtlijnen is
ontwikkeld, en delen standaard niet of moeilijk toegankelijk zijn, laat JAWS
u niet in de steek.

Wat kan het?
JAWS Screen Reader heeft een ingebouwde scripttaal waarmee u scripts
kunt schrijven, die extra functionaliteit kunnen toevoegen. Van het simpel
toevoegen van een sneltoets om op een knop te kunnen klikken tot aan
meer geavanceerde functies voor het bedienen van telefooncentrales.
Ook kan door het toevoegen van scripts de informatie die normaal op
verschillende locaties op het scherm moet worden opgezocht, op een
eﬀectieve manier bij elkaar op uw brailleleesregel worden
weergegeven. JAWS wordt op deze wijze succesvol ingezet bij
grote organisaties wereldwijd en in Nederland bij overheden,
gemeentes, banken en bedrijven.
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