Senior Guide - nebojte se počítače
Senior Guide je jednoduchý pomocník při práci s počítačem - s jeho pomocí může s
počítačem velmi rychle a snadno začít pracovat každý a bez zvláštních nároků na
počítačové znalosti nebo dovednosti.
Snadná obsluha: celý program lze ovládat pomocí několika kláves.
Obsahuje všechny základní úlohy běžně prováděné s počítačem: práce s texty,
internet, email, telefon a některé další.
Požadovanou úlohu si uživatel volí z jednoduchých nabídek - vůbec nepracuje v
graﬁckém prostředí.
Všemi úlohami uživatele provází hlasový výstup, velikosti zobrazení je
nastavitelná.
Díky snadné obsluze je program vhodný i pro uživatele s poruchami jemné
motoriky.

S počítačem snadno a rychle
V programu se neztratíte: Senior Guide se ovládá pomocí přehledných textových
nabídek, takže uživatel nepracuje ve složitém graﬁckém prostředí systému
Windows. Vše, s čím se v programu Senior Guide setkáte, přečte hlasový výstup.
Vše v jednom balíčku
Senior Guide nabízí vše, co uživatel od počítače pro domácí použití očekává - není

nutné dokupovat další aplikace.
Další klíčové vlastností programu
Snadná obsluha: při pohybu po nabídkách vystačíte jen se čtyřmi klávesami Enter, Escape a šipkami nahoru a dolů; nemusíte používat myš.
Velmi dobře zpřístupněné prostředí s přirozeně znějícím hlasovým výstupem a
s možností nastavit velikost textu, barvy a vzhled uživatelského prostředí.
Ideální řešení pro ty, kteří na počítači nikdy nepracovali.
Rychlý zácvik: s programem se naučíte pracovat opravdu brzy a velmi snadno.
Nemusíte si pamatovat složité klávesové kombinace, jen poslouchejte a
postupujte podle jednoduchých instrukcí programu.
Práce v českém prostředí: program je zcela přeložen.
Nápověda na dosah: po stisku klávesy F1 vždy dostanete radu, jak dál.
Součástí programu je
Jednoduchý textový editor (plně ozvučený), který umožňuje číst, psát a
tisknout textové dokumenty.
Přístup k internetu: prohlížeč, internetová rádia, sledování a čtení novinek.
Komunikace: elektronickou poštou (zprávy není nutné psát, lze odeslat i
zprávu namluvenou), telefonování.
Správa osobních záležitostí: adresář, kalendář, diktafon.
Správa osobních ﬁnancí: peněžní deník.
Práce s multimédii: přehrávání hudby i videa z CD, DVD.

Předpokládaná dovednost
Žádné zvláštní počítačové znalosti nebo dovednosti se nepředpokládají.

Varianty produktu
Senior Guide, cenově dostupné řešení bez podpory skeneru
Dolphin Guide, s podporou skeneru a rozpoznávání textu (OCR)

Volitelné příslušenství nebo související produkty
Speciální klávesnice pro ovládání programu (s 10 až 15 velkými tlačítky - dle
dohodnuté konﬁgurace). Program lze ovládat z běžné klávesnice, speciální
klávesnice je vhodná jen pro uživatele, kteří trpí motorickými problémy a standardní
klávesnici používat nemohou.

Technické údaje

Kompatibilita: Windows 7, 8 / 8.1 a 10, 32- i 64-bitové.
Připojené reproduktory a mikrofon, pokud chcete diktovat (namluvit poštu,
hlasové poznámky).
Aktuální verze 8.x.

