Software product omschrijving
Nederlandse naam
productcategorie
Producten Babbage

Matig slechtziend
Vergroting
- USA Magnifier
- SuperNova Magnifier
- ZoomText Vergroter

Slechtziend
Vergroting met spraakuitvoer

Ernstig slechtziend
Vergroting met schermlezer en
spraakuitvoer
- USA Magnifier & Speech
- USA Magnifier & Screenreader
- SuperNova Magnifier & Speech - SuperNova Magnifier &
- ZoomText Vergroter met
Screenreader
spraak
- ZoomText Fusion
Gebruiker kan de computer met Gebruiker kan de computer niet meer
de muis bedienen. Voor het
functioneel met de muis bedienen.
verwerken van informatie op
Informatie op het beeldscherm wordt
het beeldscherm wordt deels
hoofdzakelijk met spraakoutput
spraakoutput gebruikt.
verwerkt en eventueel met
ondersteunend braille. De computer
wordt volledig met het toetsenbord
bediend.

Blind
Schermlezer met spraak- en
indien nodig, braille uitvoer.
- USA Screenreader
- SuperNova Screenreader
- JAWS

Visueel met Vergroting of
andere beeldverbetering of
auditief middels spraakoutput.

Auditief middels
spraakoutput of tactiel
middels braille-output.

Omschrijving

Gebruiker kan de computer
met de muis bedienen. Om
informatie op het
beeldscherm te kunnen
verwerken wordt er
eventueel gebruik gemaakt
van vergroting of andere
beeldverbeteringen.

Informatieverwerking

Visueel met Vergroting of
andere beeldverbetering.

Energetische
belasting tijdens
het lezen van
informatie op het
beeldscherm

Lage energetische belasting, Hoge energetische belasting,
informatie kan effectief
teksten worden veelal auditief
visueel verwerkt worden.
gelezen.

www.babbage.com

Visueel met Vergroting of andere
beeldverbetering, auditief middels
spraakoutput of tactiel middels
braille-output.
Zeer hoge energetische belasting bij
visueel lezen. Teksten moeten
middels spraak- en/of braille-output
gelezen worden.

info@babbage.com

Gebruiker bedient de
computer volledig met het
toetsenbord. Informatie op
het beeldscherm wordt
volledig in spraak of braille
verwerkt.

Visueel lezen niet meer
mogelijk, waardoor
energetische belasting
normaal is.

0165-536156
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Screenreader
Menustructuur
Gebruiksgemak
Snelheid
Extra functionaliteit
Lage systeemeisen

USA Screenreader

JAWS

SuperNova Screenreader
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USA Magnifier &
Screenreader

ZoomText Vergroter met
spraak / Fusion

SuperNova
Magnifier & Screenreader
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Magnifier
Menustructuur
Gebruiksgemak
Snelheid
Extra Functionaliteit
Lage systeemeisen
Hoge vergrotings kwaliteit
Zelfgekozen contrasten

www.babbage.com

info@babbage.com

0165-536156

