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Demonstratievideo Ultimate Screen Access
Het is vandaag de dag - met alle coronamaatregelen - niet altijd mogelijk
c.q. veilig om klanten of (ondersteunende) professionals op locatie te
bezoeken. Babbage heeft daarom een manier gevonden om je ook in deze
tijd zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden die Ultimate
Screen Access (USA) biedt. Door middel van een demonstratievideo
proberen wij jou zo uitgebreid mogelijk te laten ervaren wat USA als
softwarepakket te bieden heeft. Op deze manier delen wij onze kennis en
haal jij het optimale uit dit ondersteunende softwarepakket. Zo blinkt USA
in vergelijking met andere softwarepakketten uit in zijn kwaliteit door de
snelle en stabiele werking. Ook is het pakket licht in gebruik én beschikt
USA over alle basisfunctionaliteiten. Bekijk hieronder de video over USA.

Voor iedereen die twijfelt om met ondersteunende software te gaan
werken, maar ook voor huidige gebruikers van software voor vergroting,
spraak en braille is dit een interessante video om kennis te maken met
USA. Mocht je nu interesse hebben in een demonstratie thuis of op je
thuiswerkplek: geen enkel probleem, neem dan contact op met Babbage.
Natuurlijk kun je ook voor andere vragen altijd bij ons terecht.

http://www.babbage.com/
https://babbage.com/usa/
https://www.youtube.com/watch?v=6rRy3FOTCBw
mailto:info@babbage.com


Nieuwe brailleleesregel Connect Braille 
Het merk Handy Tech heeft de nieuwe brailleleesregel Connect Braille op
de markt gebracht. Deze brailleleesregel is onderscheidend vanwege zijn
ergonomische comfort. Zo zijn de functietoetsen uitstekend
gepositioneerd en heeft de leesregel holle braillecellen zodat de handen in
een natuurlijke positie blijven. Dit model van Handy Tech werkt met een
breed scala aan schermlezers zoals JAWS, NVDA, SuperNova, Voice-Over
voor Mac en iOS. De brailleleesregel is perfect inzetbaar bij intensieve
gebruikers, maar door de gebruiksvriendelijkheid is de Connect Braille ook
uitermate geschikt voor mensen die net starten met het gebruik van
hulpmiddelen. Lees hier meer over deze nieuwe brailleleesregel. 

Omdat Babbage gelooft in maatwerk zijn er op dit moment in totaal 26
verschillende brailleleesregels voor zowel de studie-, werk- als
thuissituatie bij ons verkrijgbaar. Om deze modellen in de praktijk te
kunnen ervaren is het mogelijk om brailleleesregels op proef uit te
proberen. Sinds deze maand zijn demonstraties van het nieuwe model
mogelijk op alle locaties van Visio en Visio Het Loo Erf. Wanneer een veilig
bezoek mogelijk is, is het zeker de moeite waard de nieuwe Connect
Braille te bekijken en uit te proberen. Via Babbage kunnen wij ook altijd
voorzien in demonstraties op locatie. Neem hiervoor contact met ons op,
zodat wij jou kunnen helpen dé brailleleesregel te vinden die precies bij
jou past.  

Babbage Academy bestaat 6 jaar! 
In de afgelopen 6 jaar heeft Babbage aan honderden studerenden en
werkenden training gegeven om professioneel met hulpmiddelen om te
gaan. In dit digitale tijdperk is het zeer belangrijk om over goede
vaardigheden te beschikken met hulpmiddelen zodat informatie optimaal

https://babbage.com/connect-braille/
https://babbage.com/connect-braille/
mailto:info@babbage.com
https://babbage.com/academy/


verwerkt kan worden. Het stemt hoopvol om te zien dat steeds meer
studies en functies toegankelijk zijn, maar het blijft van groot belang deze
hulpmiddelen zo goed en veilig mogelijk in te zetten. De Babbage
Academy is erop gericht mensen vaardigheden bij te brengen zodat zij
hun hulpmiddelen in optimale vorm en effectief kunnen gebruiken in hun
specifieke studie- en werksituatie. Via de Babbage Academy verzorgen wij
trainingen met alle hulpmiddelen en software zoals USA, NVDA, Fusion,
JAWS, SuperNova, Voice-Over voor Mac en iOS en Dragon. 

Onze trainingen zijn erop gericht om professionele vaardigheden aan te
leren op een gevorderd of expertniveau. Meer informatie over de
trainingen? Neem dan contact met ons op. Babbage kan ook helpen met
een onderzoek op locatie om te kijken waar bij jou een trainingsbehoefte
ligt. 
Meer informatie over onze trainingen vind je hier. 

Vacatures via Incluvisie
Stichting Incluvisie gelooft dat iedereen met een visuele, auditieve of
fysieke functiebeperking kan participeren. Daar wordt de hele
samenleving beter van. Incluvisie werkt met ervaringsdeskundigen en
door hun expertise zorgt deze stichting ervoor dat optimale
arbeidsparticipatie voor iedereen mogelijk is. Zo geeft Incluvisie
informatie over de verschillende werkmogelijkheden aan werkgevers. Ook
is Incluvisie op politiek niveau betrokken zodat er meer inclusieve
beslissingen worden genomen. Tenslotte zorgt Incluvisie er ook voor dat
werkgevers en werknemers met elkaar in contact komen. Meer informatie
vind je hier.
 
Op dit moment zijn er een aantal interessante traineeships bij
VodafoneZiggo in Utrecht en Maastricht. VodafoneZiggo heeft deze
vacature nadrukkelijk opengesteld voor pas afgestudeerde WO’ers met
een beperking. Via deze pagina van Incluvisie lees je alles over de
toegangseisen en vind je contactgegevens om te reageren op deze
functie.
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