Csatlakozzon a RoboBraille-hez
Ha Önt érdeki a RoboBraille, vagy kérdései vannak a
szolgáltatással kapcsolatban, forduljon bizalommal a RoboBraille
Csapathoz a contact@robobraille.org e-mail címen.

Kapcsolat

A Microsoft, a Windows és a Windows Word a Microsoft Corporation védjegyei vagy
regisztrált védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Kindle az
Amazon.com védjegye, beleértve az amazon.com tagszervezeteit is.
A Robobraille a Sensus ApS bejegyzett védjegye Dániában és más országokban.
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Sensus ApS
Torvet 3-5, 2.tv.
DK-3400 Hillerod
www.sensus.dk
+45 48 22 10 03

Könnyen előállítható
alternatív média

A RoboBraille

Konverziós szolgáltatások
A RoboBraille olyan webalapú
szolgáltatás, amely képes a
dokumentumokat automatikusan
átalakítani a látássérült, valamint az
olvasásban akadályozott emberek
számára elérhető formátumokra.
A RoboBraille a hét minden napján
24 órában elérhető szolgáltatás,
amelynek használata díjtalan azok
számára, akik nem üzleti céllal
veszik igénybe, használatához
regisztráció nem szükséges.
A RoboBraille webes felülete kereskedelmi céloknak megfelelően
átalakított formában, használati díj
ellenében - elérhető a felsőoktatási
intézmények és egyéb szervezetek
számára, amelyek a weboldalukba
akarják integrálni a szolgáltatást.

Háttér

Ha szeretné kipróbálni vagy többet
szeretne megtudni a RoboBraille-ről,
látogasson el a www.robobraille.org
oldalra.

A Robobraille a Synscenter Refsnas (Dán Oktatási Központ Vak és
Gyengénlátó Gyermekek és Fiatalok Számára) és a Sensus ApS
együttműködése eredményeként jött létre. A 2004-ben történt
indulás óta a RoboBraille számos nemzetközi díjat nyert, köztük az
Európai Bizottság “e-Inclusion Award for e-Accessibility” és a “BETT
Award for best Special Education Needs solution” díjakat.
A RoboBraille Csapat több nemzetközi projektben vesz részt a
szolgáltatás minőségének javítása, a működés és a szolgáltatás által
támogatott nyelvek számának növelése érdekében. Célunk, hogy
akadálymentesen hozzáférhető anyagok korlátlan kínálatát tegyük
elérhetővé bárhol bárki számára, akinek szüksége van rá.
A RoboBraille a “Raising the Floor” kezdeményezés része, amelynek
célja az akadálymentesség és a társadalmi befogadás növelése.

Braille
A szolgáltatás képes a rövidírásos és a teljes írású braille
dokumentumok konverziójára a következő nyelvek jelrendszere
alapján: dán, brit angol, amerikai angol, olasz, francia, görög, német,
izlandi, norvég, portugál, spanyol, román, magyar és bolgár. A
dokumentumok formázottak és oldalszámmal ellátottak is lehetnek,
Braille nyomtatásra kész
állapotban, különféle digitális Braille formá-tumban nyomtathatóan
érkeznek vissza a felhasználóhoz.

Audio
A dokumentumokat mp3 fájllá és Daisy hangoskönyvvé tudja
átalakítani a szolgáltatás. Az audio fájlok jó minőségű hangon
szólalnak meg a következő nyelveken: arab, arab-angol (kétnyelvű
szövegek esetén), brit és amerikai angol, dán, holland, német,
lengyel, francia, olasz, litván, portugál, holland, szlovén, kasztíliai,
latin-amerikai spanyol, román, magyar és bolgár.

E-könyv
A dokumentumok Epub és Mobi Pocket (Kindle) formátumra is
átalakíthatóak. Az Epub Mobi Pocket formátumra is átalakítható,
illetve a Mobi Pocket Epub-ra.

Hozzáférhetőség
A nem akadálymentes formátumban, például gif, tiff, jpg, bmp,
pcx, dcx, j2k, jp2, jpx, djv és csak képet tartalmazó pdf, illetve
egyéb pdf kiterjesztésű fájlok konvertálhatóak a következő jobban
akadálymentes formátumú fájlokká: címkézett pdf, doc, docx, Word
xml, xls, xlsx, csv, text, rtf és html. A szolgáltatás ezen felül a
Microsoft Office Word dokumentumok átalakítását is lehetővé teszi
címkézett pdf dokumentumra.

