
SuperNova je najboljša izbira programske opreme za ljudi s težavami vida. 
Nudi povečavo zaslonske slike, bralnik zaslonske slike in podporo brajevim 
zaslonom. Na voljo je v štirih izvedbah. SuperNova omogoča vsem, ki imajo 
težave z vidom, da neodvisno dostopajo do računalnika, ki ga uporabljajo pri 
delu, v šoli ali za zabavo.  

Idealen za 

Povečava 
(do 60x)

Kristalno jasna ‘True 
Font’ povečava 

Uporaba več monitorjev 

Nastavitve barv in 
kontrasta

Govorna podpora za 
uporabnike miške 

Uporaba govorne 
sinteze 

Prebere cele dokumente
in spletne strani 

Bere PDF dokumente 
in spletne strani v vrstici 

Bralnik zaslonske slike 

S podporo za Brajeve zaslone

Popolno razdelitev funkcij SuperNove v vsaki verziji si lahko ogledate na 
www.YourDolphin.com/SuperNova

SuperNova je na voljo na CD, Dolphin Pen (USB ključ) ali za prenos s spleta 
www.YourDolphin.com.

Blaga izguba 
vida in 

slabovidnost

Spreminjajoč 
se vid in 

slabovidnost

Organizacije 
ali uporabniki, 
ki se jim vid 

slabša 

Slepota

Access 
Suite

Reader
MagnifierMagnifier

Screen
Reader

Uporaba šestih in skrbno premišljenih korakov Dolphin popolne storitve 
zagotavlja najboljšo izbiro za vas in za vaše uporabnike. 
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1    Posvetovanje
      Posvetujte se o vaših zahtevah z vašim prodajalcem Dolphin programske 
      opreme.
2    SuperNova
      Izberite si različico SuperNove, ki je najboljša rešitev za vas ali vaše uporabnike.
3    Vzdržavalna pogodba - Software Maintenance Agreement (SMA)
      Z nakupom vzdrževalne pogodbe si zagotovite, da bo vaša SuperNova vedno 
      posodobljena in prilagojena najnovejšim programom in operacijskim sistemom.
4    Skripting
      Če morate uporabljati aplikacije, ki niso podprte uporabite Dolphin Scripting. 
      Omogoča izboljšanje dostopa in povečanje produktivnosti. 
5    Usposabljanje
      Usposabljanje je del ponudbe in je prilagojeno vašim potrebam.
6    Podpora
      Lahko ste popolnoma mirni, kajti na voljo je podpora uporabnikom.

DIOPTA d.o.o.
Aljaževa ulica 30, Ljubljana, Slovenija.
www.diopta.si ali 080 24 46
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za vse ki imajo težave z vidom

www.YourDolphin.com
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For more information or to try a FREE Demo of Dolphin software visit www.YourDolphin.com or call 0845 130 53 53

SuperNova Access suite je idealna 
rešitev za uporabnike katerih vid se 
slabša in potrebujejo prilagodljivo 
rešitev, ki jo je možno spreminjati, kot 
se spreminja njihov vid.

Idealno orodje za vsako organizacijo.

SuperNova Access Suite zagotavlja neodvisen dostop do zaslona za vse, ki 
imajo težave z vidom. Uporabnikom z delno izgubo vida, slabovidnim in slepim 
SuperNova Access Suite omogoča izbiro povečave, govorne podpore, 
bralnika zaslonske slike in podporo za brajeve zaslone. 

Uporaba enostavne nadzorne plošče ali uporaba bližnjic omogoča 
slabovidnemu uporabniku  nastavitev povečave, izbiro med sedmimi oblikami 
lup in izbiro med vrsto visoko kontrastnimi shemami. Vklop govorne podpore 
zmanjša obremenitev oči in pri nekaterih uporabnikih poveča natančnost 
branja. Enostavno je tudi upravljanje kdaj in koliko SuperNova pove.       

Edinstveno, SuperNova Access Suite vključuje popoln bralnik zaslonske slike, 
ki omogoča slepim uporabnikom dostop do vseh informacij na zaslonu, 
pomembnem dejavniku pri pregledu skladnosti z invalidsko zakonodajo.    

Na voljo je v vrsti uporabniku prilagodljivih možnostih licenciranja. SuperNova 
Access Suite je narejen, da popolnoma podpira najbolj popularne Windows 
operacijske sisteme, vključno s terminalskimi strežniki in namestitvenimi 
programi v okolju Windows.     

Preberite več o Dolphin popolni storitvi šestih korakov, ki zagotavlja vam in 
vašim uporabnikom najboljšo podporo, usposabljanje in podporo aplikacijam.  

 

Idealno za organizacije ali uporabnike, ki se jim vid slabša.

Odziven in  stabilen, sliši se krasno!

SuperNova bralnik zaslonske slike je zmogljiv in 
enostaven za uporabo. S pomočjo govorne 
sinteze objavlja vse informacije, ki so na zaslonu. 
Z nastavitvijo hitrosti, podrobnosti izgovorjave in 
izbiro glasu upravljate koliko informacij boste 
prejeli in kdaj. Z uporabo bližnjic preberete stavek, 
črkujete besedo ali se naslonite nazaj in poslušate 
cel dokument. Zmogljive in prilagodljive možnosti 
so neskončne, vendar intinuitivne standardne 
nastavitve pomenijo, da boste vedno produktivni. 

SuperNova bralnik zaslonske slike podpira vrsto 
brajevih zaslonov, ki omogočajo 6-točkovno in 
8-točkovno brajevo pisavo, formata grade 1 in 
grade 2, kot tudi vnos s pomočjo brajeve pisave.

Vsestranski in stabilen, SuperNova bralnik 
zaslonske slike je združljiv z vrsto aplikacij in 
spletnimi stranmi, od Microsoft Office 2010 do 
Mozilla, Firefox, iTunes, Live Messenger, kot tudi 
mnoge aplikacije za učenje in delo.  

Idealno za slepe in tiste, ki nimajo uporabnega vida.

“  ”“  ”                          Zame pomeni SuperNova, biti 
neodvisen in mi omogoča, da sem produktiven 
kot vsi ostali.

Za več informacij in dostop do preizkusne 
različice obiščite: 
www.YourDolphin.com/SuperNova

Kristalno jasno in kakor si ga 
želite.

En klik in cela slika je povečana, 
brez napora. Slika je ostra in 
jasna ter dobro vidna, 
zahvaljujoč tehnologiji ‘True 
Font’. Vse od najmanjše 
povečave pa do 60x je tekst 
vedno oster. Za kristalno čisto 
sliko povečujte in povečujte, 
kakor se vam spreminja vid. 
Opravila si lahko še olajšate in 
sprostite vid s tem, ko izberete 
eno od kontrastnih shem in 
nastavite kontrast, ki vam 
ustreza. 

Idealno za slabovidne in tiste, ki potrebujejo povečavo. 

6.1 Delivery is usually within 10 working days from receipt of artwork. 

Pridobite več od povečave in 
dodajte govor.

Zmanjšati naprezanje oči in 
povečati natančnost in 

Povečevalnik zaslonske slike

+     Reader 
Magnifier

Bralnik zaslonske slike

Povečevalnik 
zaslonske slike z 
govorno podporo.

produktivnost pri branju daljših dokumentov ali spletnih strani omogoča 
SuperNova povečevalnik zaslonske slike z govorno podporo. Zagotovite si 
visoko produktivnost, ki vam jo omogoča govorna podpora. Naslonite se nazaj 
in poslušajte branje spletne strani ali z miško potegnite po besedilu in ga 
poslušajte. SuperNova povečevalnik zaslonske slike z govorno podporo je 
idealen če vaš vid niha ali ko se oči utrudijo.

Access SuiteMagnifier Screen Reader


