DOLPHIN

EasyProducer

Orodje za ustvarjanje digitalnih
zvočnih knjig
Moje besede, moj DAISY
 Ustvari DAISY zvočne knjige.
 Doda orodno vrstico v Microsoft Word.
EasyProducer doda preprosto orodno vrstico v Microsoft
Word, ki omogoča, da hitro ustvarite lastne DAISY knjige. Ni
potrebe po snemanju in usposabljanju za izdelovanje Daisy
knjig. EasyConverter pretvori vaše poročilo, delovni
dokument, pismo ali celo poglavje iz knjige. Besedilo je
avtomatično sinhronizirano in pretvorjeno s sintetizatorjem
govora. V besedilo je avtomatično vgrajena navigacija.
Čeprav samo sedite in poslušate ali raziskujete strukturo
knjige in vsebino, EasyProducer ustvari popolno Diasy knjigo
z besedami, stavki, odstavki, naslovom in navigacijo.
Za več informacij obiščite www.diopta.si ali obiščite
www.YourDolphin.com/EasyProducer

DAISY je boljši, učinkovitejši in uporabniku bolj prijazen način
za dostop do dokumenta. DAISY omogoča boljšo izkušnjo.
Jonathan Fogg
DOLPHIN

EasyReader

O alternativnih oblikah
Kaj so alternativen oblike?

Standardni tisk je medij za širjenje in sprejemanje informacij, vendar veliko ljudi ne more dostopati do tiska v standardni obliki. Alternativne oblike omogočajo ljudem z okvarami vida, disleksijo, težavami pismenosti, specifičnimi učnimi težavami ali angleščino kot drugim jezikom samostojno branje. Priljubljene alternativne oblike vključujejo:

 Povečan Tekst
 MP3 zvočni zapis

 Brajico
 DAISY zvočne knjige

Zakaj alternativne oblike?

Alternativne oblike omogočajo vsakemu posamezniku, da lahko neodvisno bere gradivo v želeni
obliki, omogočajo spoznanje, da ima vsak posameznik svojo zamisel o tem, kaj pomeni
dostopnost. Dolphin ponuja orodja za ustvarjanje in dostop do različni alternativnih oblik, katera
je prilagojena posamezniku.

je, da lahko šolske beležke
MP3
naložim na moj MP3 predvajalnik in jih poslušam na šolskem avtobusu.
Kar mi je najbolj všeč pri

► Ustvarite vaš MP3 z EasyConverter-jem ali EasyProducer-jem

Digitalni predvajalnik zvočnih knjig

Najbolj všeč pri

črkovanje besed, česar ne morem pri zvočnih knjigah.

Odkrijte svet branja z EasyReader. Berite in poslušajte:
 Daisy zvočne knjige
 ePub knjige (nezaščitene)
 Tekstovne datoteke
 HTML datoteke

Za več informacij obiščite www.diopta.si ali pokličite 080 24 46 ali obiščite
www.YourDolphin.com/EasyReader

Moja orodja za alternativne oblike

Neodvisno branje pomeni imeti dostop do materialov, ki jih želite brati v obliki, ki je prava za vas.
Dolphin ponuja enostavne in uporabne rešitve, ki omogočajo dostop ali ustvarjanje lastne zvočne
knjige, knjige za šolo, delo ali doma.

Za več informacij obiščite: www.diopta.si

Brajici

mi je, da lahko berem v svojem ritmu. Preverim lahko

Za široke množice bralcev

EasyReader je digitalni predvajalnik Dasiy zvočnih knjig z možnostjo označevanja besedila in
sinhroniziranim zvokom. Z EasyReader-jem lahko:
 Izberete svoj najljubši način branja
 Sledite označenemu besedilu ali samo poslušate zvok
 S pritiskom na tipko preskočite poglavje
 Raziskujete knjigo z navigacijo po besedah, stavkih, odstavkih ali straneh
 Poiščete tekst in vstavite zaznamke
 Povečajte tekst, spremenite barvo označenega teksta ali spremenite barvo ozadja
 Uporabite vaš bralnik zaslonske slike ali pa EasyReader-jev »Speak to me«

 Tekstovne datoteke

► Ustvarite besedilo v brajici z: EasyConverter-jem
Raje imam tekst s črkami velikosti 24, krepko. Pomaga,
da berem malo lažje.

Povečan tisk

omogoča tudi številčenje strani enako kot v izvirniku.

► Ustvarite besedilo v povečanem tisku z: EasyConverter-jem

DAISY je moj drugi svet. Glasno prebrano besedo lahko slišim in istočasno

se na zaslonu pojavi poudarjeno besedilo.

► Ustvarite Daisy zvočne knjige z EasyConverter, Dolphin Publisher
► in EasyProducer

Alternativne oblike
Pripomočki, ki oživijo besedilo

► Berite Daisy zvočne knjige z EasyReader
► Razpošiljajte vsebino kot Daisy zvočne knjige z EasyReader Express
DIOPTA d.o.o.
Aljaževa ulica 30, Ljubljana, Slovenija.
www.diopta.si ali 080 24 46

Za več informacij obiščite: www.YourDolphin.com

Vsa Dolphin orodja za alternativne oblike

DOLPHIN

EasyConverter

Vaše osnovno orodje za pretvorbo
besedil v alternativne oblike

Ker smo vsi edinstveni

Publisher

Ustvarite DAISY zvočne knjige s
pomočjo brane besede

Veselite se branja
Z EasyConverter-jem lahko ustvarite:






Povečan tisk
MP3 zvočne datoteke
Teksti v brajici
DAISY zvočne knjige

EasyConverter je orodje, ki omogoča hitro pretvorbo
vaših dokumentov v željene alternativne oblike.
Uporaba je enostavna tudi za tiste, ki nimajo nobenih
izkušenj na področju pretvorbe gradiva v alternativne
oblike.
Značilnosti EasyConverter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pretvori elektronske datoteke Word, PDF, HTML,
tekstovne datoteke, Daisy XML, Kurzweil, NIMAS,
nezaščitene ePub in slikovne datoteke.
Skeniranje dokumentov v papirni obliki
Čarovnik vodi korak za korakom do novih projektov
in hitre pretvorbe
Izberite nastavitve primerne za vašega bralca –
glasovi, hitrost branja, slog pisave in velikost,
nastavitve za brajico, lokacije slik, številke strani
in drugo.

Uporabo EasyConverter-ja bi priporočil šolam in
univerzam pri pripravi učnega gradiva in za namene
poučevanja. Marketinški oddelki lahko pripravijo
marketinško gradivo vključno s prospekti za različne
skupine študentov.
Uporaba EasyConverter-ja je najbolj udoben in
najpreprostejši način za preoblikovanje materialov, je
preprosta vendar učinkovita rešitev.
Craig Mill (Scottish Resource Centre North and East)
EasyConverter je idealna rešitev za:







DOLPHIN

Šole in univerze
Dobrodelne ustanove, nevladne organizacije ter podjetja
Vladne ustanove
Zdravnike, zdravstvene ustanove in bolnice
Organizacije slepih in slabovidnih ter dislektikov
Za več informacij obiščite www.YourDolphin.com/EasyConverter. Na vaš
računalnik si lahko namestite brezplačno preizkusno različico EasyConverter ali pa
si ogledate predstavitveni video.

Dolphin Publisher je najpopularnejše orodje za izdelavo govorjenih Daisy zvočnih knjig. Uporabljajo
ga vse vodilne organizacije, ki se ukvarjajo s slepimi, slabovidnimi in dislektiki. Prav tako ga
uporabljajo na univerzah v Veliki Britaniji, Skandinaviji in širše. Če ste uporabnik Daisy zvočnih knjig
je velika verjetnost, da je narejena z Dolphin Publisher. Dolphin Publisher omogoča ustvarjanje
projektov iz obstoječega dokumenta ali zvočnega zapisa kateremu lahko dodate strukturo, dodate
lahko posnet ali sintetični govor.
Z Dolphin Publisherb lahko ustvarite:

 Govorjene Daisy zvočne knjige
 DAISY zvočne knjige ustvarjene s sintetičnim glasom
Značilnosti Dolphin Publisher:

•
•
•
•
•
•
•
•

Uvoz MP3 ali zvočnih datotek.
Samodejno označevanje besed, stavkov ali
odstavkov za DAISY navigacijo.
"Varstvo intelektualne lastnine", da se prepreči
nepooblaščeno kopiranje ali urejanje.
Popoln nadzor nad preskočenimi elementi, kot so
številka strani, sprotne opombe, opombe založnika
ali stranske opombe.
Za več informacij obiščite www.diopta.si ali pokličite 080 24 46 ali obiščite
www.YourDolphin.com/Publisher

Bralnik digitalnih knjig predvaja
EasyReader
DAISY zvočne knjige
Za široke množice bralcev
DOLPHIN

Kot digitalni bralnik zvočnih knjig Dolphin EasyReader
omogoča vsem uporabnikom širši dostop do bralnega sveta z
dostopom do različnih zvočnih knjig v željeni kombinacij
označenega besedila in govora.
Z EasyReader-jem nameščenim na računalnik, bralec lahko:






Sledi označenemu besedilu in sinhroniziranemu zvoku.
Spremeni ton besedila, barvo poudarjenega besedila in
ozadja.
Izbere svoj priljubljen glas bralca.

Idealno za šole in univerze
Potrebujete licenco za lastno uporabo ali licenco, ki spodbuja vključevanje
in izobraževanje vseh. Dolphin nudi stroškovno učinkovito licenciranje, ki
ustreza vsem. Vprašajte vašega predstavnika Dolphin o EasyReader več
uporabniški in izobraževalni licenci.
EasyReader je zmožen predvajati besedilne datoteke, HTML datoteke in
ePub datoteke. Študentom nudi prilagodljivost in dostop do gradiva, ki
jih proizvajajo drugi.
Jonathan Fogg (New College, Worcester)
EasyReader in EasyReader Express sta idealni rešitvi za branje za bralce z:

 Disleksijo
 Nizka pismenostjo

 Okvarami vida
 in tistimi, ki niso ljubitelji branja
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EasyReader

Dostava instant DAISY
zvočnih knjig

Alternativne oblike za mojo organizacijo

Za široke množice bralcev

Prepoznavanje posamezika

Ker povpraševanje po materialih v formatu DAISY raste, se organizacije vse bolj ukvarjajo z
ustvarjanjem glasil, brošur in publikacij. Vendar je izdelava DAISY zvočnih knjig le pol zgodbe.

Uresničevanje neodvisnost pomeni, različno izkušnjo vsakega posameznika, še posebej pri
dostopu do gradiva v ustrezni obliki. Neodvisno branje mora biti užitek na voljo vsakemu
posamezniku. Posamezniki najdejo v branju izziv. Neodvisnost prihaja z branjem na svoj način
v drugi obliki, ki mu ustreza.
Ponuditi alternativne oblike vključno s povečanim tiskom, brajico, MP3 in DAISY govoreče
knjige predstavlja vašo organizacijo, da deli komunikacijo s svojim širokim in raznolikim
občinstvom.

EasyReader Express je preprosta spletna storitev, ki omogoča dodajanje različice »Express« v
DAISY predvajalnik EasyReader. Dodajanje EasyReader Express v vaše DAISY vsebine
zagotavlja, da imajo vaši bralci takojšen dostop do vseh vaših komunikacij. Ne potrebuje se nobene
namestitve, brez zamud in brez dodatne strojne ali programske opreme za Daisy zvočne knjige.
Objavite svoje EasyReader Express knjige na spletno stran ali virtualno učno okolje. Zapecite na
CD, naložite na SD kartico ali USB ključ ter omogočite vašim bralcem boljšo bralno izkušnjo:
 Branje vsebine brez potrebne namestitve programske opreme.
 Sledenje označenemu besedilu in sinhroniziranemu zvoku.
 Spreminjanje barve besedila in označenega dela besedila.
 Povečevanje ali pomanjševanje teksta in slke.
 Krmarite po stavku, naslovu, odstavku ali strani.
Za več informacij obiščite www.YourDolphin.com/EasyReaderExpress

Za več informacij obiščite www.diopta.si ali pokličite 080 24 46 ali obiščite www.YourDolphin.com

