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Software
voor Windows 10 Speech
en snel te leren!

Is Windows 10 op uw desktop, laptop of tablet te ingewikkeld
of te lastig? Geniet dan van het gemak van GuideConnect!
GuideConnect is een soort schil over Windows 10 die zeer intuïtief
te gebruiken is. Biedt meer eenvoud, gemak en zekerheid bij het
gebruik van een computer of tablet met Windows 10.
Eenvoudige stap-voor-stap menu’s
Door de eenvoudige menu’s raakt u
nooit verdwaald en de menukeuze
wordt uitgesproken. Of u nu een e-mail
maakt, een website bezoekt of uw post
scant, GuideConnect vereenvoudigt het
proces in een reeks moeiteloze stappen.
Vergroting en spraak.
In tegenstelling tot iPads en andere
tablets, is er met GuideConnect geen
beperking voor hoe groot u de woorden
maakt. Kies grote menu’s en tekst met
hoog contrast in diverse kleuren zodat
het voor u leesbaar wordt. Alles wordt
voorgelezen of het nu een menu, brief
of e-mail is, zelfs ingescande tekst via
een scanner of camera kan worden
voorgelezen.
Wat biedt GuideConnect nog meer?
E-mail lezen en schrijven, brieven
en documenten, websites bekijken,
agenda -en adressen beheren, radio
luisteren, gedrukte tekst omzetten
in spraak, rekenmachine en boeken
lezen via Passend Lezen zijn allemaal
aanwezig in GuideConnect.
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Probeer GuideConnect gratis!
Maak
gebruik
van
de
gratis
demonstratieversie van 30 dagen. Deze
demonstratieversie kunt u downloaden
via onze website voor op uw desktop,
laptop of tablet met Windows 10. Indien
gewenst kan er ook een DVD verstrekt
worden (niet geschikt voor een tablet).
Vergoeding of aanschaf?
GuideConnect wordt onder bepaalde
voorwaarden vergoed. De prijs voor
particuliere aanschaf bedraagt € 699,-.
Het is mogelijk om een telefonische
training te volgen. De kosten hiervan
bedragen € 60,- per uur.
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