Warszawska Wy sza Szkoła Informatyki dysponuje specjaln pracowni komputerow
przeznaczon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Na jej wyposa eniu, oprócz komputerów z
zainstalowanym oprogramowaniem powi kszaj cym i ud wi kawiaj cym, znajduj si drukarki
brajlowskie, powi kszalniki, a tak e urz dzenia lektorskie.
Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem Jaws i Magic
Na stanowisku jest zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie i sprz t:
• Pakiet Jaws i Maginc – kompleksowe oprogramowanie umo liwiaj ce poprawianie
kontrastu, powi kszanie, albo czytanie zawarto ci ekranu.
• Loquendo – syntezator mowy, który bardzo łatwo pomyli z naturalnym głosem.
• Klawiatura Zoom Text – specjalna klawiatura o wi kszych i bardziej kontrastowych
nadrukach.
• Linijka brajlowska – w przypadku osób preferuj cych czytanie brajla nad słuchanie głosu
syntezatora oferujemy specjalne linijki.
• ABBYY FineReader – oprogramowanie umo liwiaj ce konwersje obrazków i plików PDF
na tekst, który potem mo e by przeczytany.
Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem Supernova
Na stanowisku jest zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie i sprz t:
• Supernova – kompleksowe oprogramowanie umo liwiaj ce poprawianie kontrastu,
powi kszanie, albo czytanie zawarto ci ekranu.
• Loquendo – syntezator mowy, który bardzo łatwo pomyli z naturalnym głosem.
• Klawiatura Zoom Text – specjalna klawiatura o wi kszych i bardziej kontrastowych
nadrukach.
• Linijka brajlowska – w przypadku osób preferuj cych czytanie brajla nad słuchanie głosu
syntezatora oferujemy specjalne linijki.
• ABBYY FineReader – oprogramowanie umo liwiaj ce konwersje obrazków i plików PDF
na tekst, który potem mo e by przeczytany.
Multilektor Maxi Plus
Stanowisko pracy stworzone do czytania ludzkim głosem materiałów drukowanych: gazet, ksi ek,
ulotek, instrukcji obsługi i innych. Mo e te pełni rol konwencjonalnego komputera dla osoby
niepełnosprawnej wzrokowo.
Clearview+
Jest to zaawansowany powi kszalnik stołowy, który nadaje si do ogl dania fotografii, schematów,
czytania tekstu i podobnych zada . Uzyskiwane powi kszenie wynosi nawet 72 razy. W razie
potrzeby potrafi te zwi kszy kontrast, jak i wy wietli linie pomocnicze.
Compact+
Jest to przeno ny, bezprzewodowy powi kszalnik, dodatkowo wyposa ony we własne ródło
wiatła. Nadaje si zarówno do czytania tekstu, jak i ogl dania fotografii i schematów. Posiada tryb
o zwi kszonym kontra cie i kilka stopni powi kszenia.
Index Everest
Jest to szybka, dwustronna drukarka brajlowska A4.
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