SuperNova Access Suite v13

SuperNova Access Suite maakt de computer toegankelijk voor zowel
blinden als slechtzienden door de combinatie van braille- en spraakuitvoer met vergroting: de totaaloplossing voor iedere visueel
gehandicapte computergebruiker.
SuperNova biedt op zeer eenvoudige en flexibele wijze toegang tot
Windows-applicaties, internet en e-mail en is gemakkelijk aan te passen
aan de individuele wensen van de gebruiker.
SuperNova biedt een uitstekende webtoegankelijkheid en is compatibel
met Windows 8 en Windows 8.1 (vanaf v13.53).

Toegankelijkheidssoftware voor Windows
•
•
•
•

SuperNova Access Suite maakt de computer toegankelijk via braille,
spraak en vergroting.
Standaard ondersteuning voor een SAPI softwarematige
spraaksynthesizer.
Snel en eenvoudig te installeren.
Geen speciale en moeilijke configuraties noodzakelijk, eenvoudig en
duidelijk in gebruik.

Nieuw in versie 13
In v13 is de webondersteuning van SuperNova volledig herwerkt:
•
•

Snellere en verbeterde respons bij het openen van webpagina’s, het
navigeren en het gebruik van de Item Finder op drukke websites
Verbeterde stabiliteit voor langere browsersessies, uitgetest over
tienduizenden pagina’s

•
•
•
•
•

Eenvoudiger invullen van formulieren door een betrouwbaardere melding
van invulvelden en gebruik van de automatische formulierenmodus
Niveaunavigatie met gebruik van rijnummers
ondersteuning van het ARIA-landmarksysteem voor data-injectie op
internetpagina’s
Herkenning van dynamische content
SuperNova is compatibel met Windows 8 en 8.1 (vanaf versie 13.53)

Meer over SuperNova Access Suite
Lees hieronder meer informatie over SuperNova Access Suite of klik meteen
door naar één van de volgende punten.
Vergroting, spraakweergave en braille.
Wat doet SuperNova Access Suite voor jou?

•
•

Met SuperNova Access Suite maak je optimaal gebruik van je restvisus door
de mogelijkheden van vergroting, braille en spraak met elkaar te combineren.
De software geeft toegang tot de meest recente software, inclusief Microsoft
Office en Internet Explorer, met een uitgebreide leesondersteuning.
SuperNova Access Suite is als volledig pakket beschikbaar maar is ook te
verkrijgen in de deelpakketten SuperNova Screen Reader, Magnifier en Reader
Magnifier:
•
•
•

SuperNova Screen Reader biedt alle functies van SuperNova met uitzondering
van de vergroting.
SuperNova Magnifier biedt alle functies van SuperNova met uitzondering van
spraak en braille ondersteuning.
SuperNova Reader Magnifier biedt alle functies van SuperNova met
uitzondering van braille ondersteuning.

Vergroting:
•
•
•
•
•
•

Van 1.2 tot 60x vergroting met deelvergrotingen: 1.2x, 1.33x, 1.5x, 1.66x,
1.8x, 2.25x, 2.5x, 2.7x en 3.5x.
De vergrote tekst is helder en afgerond in elke kleur.
Keuze uit 23 voorgeprogrammeerde kleurenpaletten, mogelijkheid om zelf een
kleurschema samen te stellen.
Soepel scrollen in lange documenten.
Keuze uit verschillende schermvergrotingsstijlen: volledig scherm, split screen,
venster, loep, enz.
Weergave op meerdere schermen

Spraak:
•
•
•
•
•
•
•

SuperNova leest alle schermteksten inclusief menu's, databases, documenten,
spreadsheets, e-mails en Internet webpagina's.
Geeft automatisch spraak- en toetsenbordtoegang.
Leest woorden, regels, teksten of webpagina's met een sneltoets.
Leest grafische iconen en internetlabels
Geeft informatie over lettertype en stijl.
Mogelijkheid om tekst voor te lezen tijdens het typen.
Kan overweg met zowel de natuurlijke klinkende Realspeak-stemmen als met
andere 'SAPI 4'- en 'SAPI 5'-synthesizers.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vanaf versie 12:ook Vocalizer TTS.
Kan overweg met spraak in verschillende talen. (talen en stemmen op
aanvraag)
Toetsecho-opties: tekens, woorden, beide of geen
Spreeksnelheid en volume aan te passen met sneltoets of via bedieningspaneel
Met de Tekststijlmeldingen pas je zelf de spraakfeedback aan die wordt
gegeven in verschillende gebieden van het scherm of bij het gebruik van
bepaalde spraakkenmerken. Bijvoorbeeld leestekens laten uitspreken bij het
schrijven van een document, informatie over lettertype niet weergeven bij het
surfen op internet.
Melding van tekst onder de muisaanwijzer.
Met de functie 'Lees Vanaf Hier', laat je het document voorlezen zonder de
cursor naar beneden te bewegen om door het document te navigeren.
Spraakondersteuning bij het invullen van on-line webformulieren.
Spraakondersteuning bij het inloggen.
Item-zoeker: geeft een overzicht van de inhoud van een webpagina, een
Microsoft Word document of een Microsoft Excel rekenblad.

Braille
SuperNova Access Suite ondersteunt de meeste leesregels
Via seriële of usb-poort of draadloos met Bluetooth.
O.a.:Papenmeier, Sensotec EuroScope Apex, Eurobraille ESys.
Ondersteunt zowel computerbraille als 6-puntsbraille
Keuze tussen een logische en een fysieke weergave van de scherminformatie
Input mogelijk met brailleschrijftoetsen
Ondersteuning van braille in 15 talen, waaronder Nederlands, Frans, Engels
en Duits
4 brailleweergaveniveaus:
o minimum (enkel tekst)
o laag: tekst en algemene status van Windows-elementen
o medium: tekst, statusinformatie en aard van Windows-element,
celpositie in tabellen, commentaren, foutmeldingen, formules
o hoog: uitbreiding van het mediumniveau
Brailleweergave van de leesregel op het scherm
o
o

•
•
•
•
•

•

Andere functies:
•
•

Navigatiefuncties: Virtuele focus en PC-focus.
Programmeerbare functietoetsen.

Algemene functies en eigenschappen
•
•
•
•

Eenvoudige menu-knoppenbalk met de meest gebruikte functies
Geavanceerde documentlezer. Je kunt de grootte en vergroting van de
documentlezer wijzigen en ook de kleuren en het lettertype aanpassen
Extra muisaanwijzers: je kunt extra grote en duidelijke muisaanwijzers
vanuit het regelpaneel kiezen
Focusmarkering:
De muis, cursor, regel, Windows en Virtuele focus kunnen worden

•

•
•

•

gemarkeerd met kleuren en vormen om eenvoudig te zien waar je aan het
werk bent.
Internettoegang:
Met de 'list utility' kan eenvoudig door links, headers en frames op complexe
websites worden gebladerd. Labels en invulvelden op websites en
formulieren worden goed herkend.
Met de virtuele focus is het mogelijk om met het keyboard te navigeren.
Personaliseren:
Met systeem- en applicatie-instellingen kan de software naar wens ingesteld
worden. Er kan bijvoorbeeld voor een applicatie een bepaalde kleur en
vergroting vastgelegd worden die bij het starten van de applicatie actief
worden.
Programmeerbare functietoetsen.

Eenvoudige en efficiënte software
•
•
•
•
•

Dolphin software is snel en stabiel, herkent moeiteloos tekst, afbeeldingen,
iconen, knoppen en menu's en is snel te leren.
Automatisch installatieprogramma met grootletter-, braille- en
spraakuitvoer.
On-line en contextgevoelige helpfunctie.
Eenvoudig in gebruik door een simpel Windows gebruikersmenu.
Automatische updates: je kunt het programma zo instellen zodat je steeds
met de laatste update werkt.

Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:

slechtziend.nl
Tel: +31 (0)487-595654
Fax: +31 (0)487-595655

info@slechtziend.nl
www.slechtziend.nl

