Online oplæsning til dit website

800.000 danskere har
problemer med at læse
læseWEB 2.0 er løsning til online oplæsning af teksten på dit website. Med læseWEB
2.0 kan du sikre at teksten på websitet er tilgængelig for de godt 20 % af den dansk
befolkning, der ifølge OECD har problemer med at læse.

Online oplæsning – sådan!

læseWEB 2.0 er en hosted løsning, der kan læse en vilkårlig tekst op vha. talesyntese i
meget høj kvalitet. Læseren skal blot markere den tekst, han/hun ønsker oplæst, klikke
på afspil-knappen – så læses teksten automatisk op.

Fordele ved læseWEB 2.0
-

-

En linje kode og du er i gang

Du kan hurtigt og let tilbyde dine læsere oplæsning direkte fra dit netsted - uden at
læseren skal installere software. En enkel linje java-kode implementeret i html-koden på
dit website og du er i gang!
læseWEB 2.0 findes i to udgaver:
læseWEB 2.0 - standard

Læser en vilkårlig markerbar tekst på
websitet højt. Brugeren kan selv justere
oplæsningshastighed og lydkvalitet.

læseWEB 2.0 - luksus

Læser en vilkårlig markerbar tekst på
websiden, samt pdf-filer, word-, odf- og
eooxml-dokumenter højt. Brugeren kan
selv justere oplæsningshastighed og
lydkvalitet.

-

Øger tilgængeligheden på websitet
Enkel og intuitiv betjening
Brugeren skal ikke installere software
Oplæsning med højkvalitets talesyntese
Ingen popup-vinduer eller ændring af
websitets udseende
Vælge mellem flere forskellige udseender
Mulighed for oplæsning på flere sprog
og automatisk sproggenkendelse (fx
dansk, engelsk, tysk, fransk, svensk,
norsk).
Virker på både Windows, Mac og
Linux
Virker med de mest udbredte browsere
(Bl.a. Internet Explorer, Firefox, Opera
og Safari)

Anvendes, hvis brugerne:
- Har et lavt læseniveau
- Ikke har dansk som modersmål
- Er ordblinde
- Har nedsat syn (dog ikke blinde).

Vidste du at…

Vi har udviklet læseWEB 2.0 på baggrund af mere end 6 års erfaring og knowhow fra
udvikling af taleteknologi og drift af bl.a. adgangforalle.dk. De seneste 2 år har vi udviklet
og hosted læseWEB i Norge.

Ordblindhed skyldes en langsom
og upræcis omsætning af bogstaver og ord til sproglyde. Ordblinde
har særlig svært ved ord, som de
ikke har set før.

Du er altid velkommen til at kontkte os på nedenstående adresse,telefon eller e-mail.
Og vi håber selvfølgelig du vil prøve, lytte, se og læse meget mere om læseWEB 2.0 på
http://www.leseweb.dk.

Ordblindhed er en specifik sproglig
indlæringsvanskelighed og har ikke
noget med begavelse at gøre.
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