
Zelfstandig leven met minder zicht
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Voorwoord

Beste Sensotec sympathisanten,
Voor Sensotec was 2014 een boeiend, 
inspirerend en succesvol jaar.  
We investeerden enorm in nieuwe ontwikke-
lingen, vernieuwden ons aanbod en breidden  
het verder uit, en we zetten verder in op 
internationalisering. 
Zo slagen we er steeds opnieuw in een  
betekenisvolle bijdrage te leveren in het 
leven van meer dan tienduizend slechtzien-
den, blinden en mensen met dyslexie; een 
bijdrage die we ten volle koesteren.

We investeerden meer dan ooit in nieuwe 
ontwikkelingen, voor een groot deel voor 
iPhone, iPod en iPad. Hierdoor zijn we mee 
en lopen we zelfs voor op de laatste tenden-
sen op tablets. We lanceerden Kurzweil  
3000 Mobile (dyslexie) en verscheidene 
baanbrekende Daisy Apps in Scandinavië. 
De exponent van dit alles was echter de 
lancering van de KNFB Reader in september 
2014: een iOS App, op maat gemaakt voor 
mensen met een leesmoeilijkheid. Met de 
app neem je een foto van een gedrukte tekst 
en laat je die daarna voorlezen. De reacties 
van gebruikers op sociale fora en van  
gereputeerde blindenorganisaties, die het 
als een ‘life changing’ product omschrijven, 
waren overweldigend. Dit gaf en geeft ons 
een boost en motiveert ons om het in de 
toekomst nog beter te doen met nog meer 
innovaties.

Ons gamma breidde uit, ondermeer door-
dat we rechtstreeks distributeur werden van 
de brailleproducten van Perkins, de optische 
hulpmiddelen van Eschenbach, de lampen 
van Daylight Company, de Snow-loepen van 
Zoomax,...
Vorig jaar kondigden we aan dat we actief 
werden op het vlak van toegankelijkheid van 
het openbaar domein: in 2014 hebben we het 
eerste kruispunt in Gent uitgerust met intel-
ligente verkeersbakens, tot grote tevreden-
heid van blinden en van de buurtbewoners.
Ook internationaal blijven we steeds nieuwe 
paden bewandelen. Met de KNFB Reader 

bereiken we een mondiale afzetmarkt, we 
startten een proefproject voor dyslexie op in 
Jordanië, we zijn met Kurzweil 1000 en 3000 
aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, enz.  
Zoals jullie merken: in 2014 hebben we niet 
stilgezeten.

Ook 2015 kondigt zich veelbelovend 
aan voor al onze afdelingen: braille, low 
vision, dyslexie en toegankelijkheid. Wil je 
steeds snel op de hoogte zijn, dan kun je je 
inschrijven voor onze mailings of ons volgen 
op Facebook.
Wat we doen, doen we altijd met ons hele 
team vanuit het objectief om iedereen van 
dienst te zijn met het beste advies, een per-
soonlijke service en het meest uitgebreide 
productengamma, aangepast aan de situatie 
van elke afzonderlijke klant. 
Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren 
voor een persoonlijke afspraak, of ons te  
bezoeken op onze demodagen, die we ook 
dit jaar organiseren doorheen heel België.
Enkele maanden geleden lanceerden we 
daarnaast ook webshop.sensotec.be, waar 
je op elk ogenblik van de dag een stuk van 
ons gamma kunt bekijken en aankopen. 

Ik wil jullie, onze klanten, partners en 
distributeurs, uitdrukkelijk danken voor 
het vertrouwen dat jullie ons schonken in 
2014 en dat we ook in 2015 bij de uitvoering 
van onze plannen ongetwijfeld zullen mogen 
genieten.

Ik wens jullie alvast veel leesplezier in deze 
nieuwsbrief, die hoofdzakelijk gericht is op 
mensen met een visuele beperking. 
Een nieuwsbrief  
specifiek gericht op 
dyslexie zal in het  
tweede kwartaal van 
2015 verspreid worden. 

Falk Beerten,  
gedelegeerd bestuurder
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Zelfstandig leven met minder zicht
Begin je door leeftijd of ziekte minder te zien, of ben je al langer slechtziend of blind? 
Wat de oorzaak van je slechtere zicht ook is, en welk percentage van je zicht er ook 
overblijft: met de juiste hulpmiddelen hoef je je zelfstandigheid niet te verliezen! 

KNFB Reader
 -  Supsersnel, mobiel en efficiënt lezen 

met je iPhone 4

Onderzoek en ontwikkeling bij Sensotec
Sensotec ontwikkelt hulpmiddelen voor blin-
den, slechtzienden en mensen met andere 
lees- of leerproblemen. Een jaaroverzicht.

 - Projecten in 2014  6
 - Vooruitblik naar 2015 7

Geef je ogen de beste ondersteuning
Een boek, een tijdschrift of je post lezen: met 
een beeldschermloep blijft het mogelijk. 

 - Videomatic VEO  8
 - Topaz XL HD 8

Lezen en kijken onderweg
Met een aangepaste gsm of gps en een loep 
in zakformaat blijf je mobiel. 

 - Snow: loep in zakformaat 9
 - Toegankelijkheid openbaar domein 10
 - Kies de passende smartphone 11

Blijf aan de slag met je pc
Werken met de computer, zelfs een boek 
schrijven, kan met aangepaste software. 
Deze programma’s kregen een update: 

 - SuperNova v14  12
 - Jaws 16: wat is er nieuw?  13

Scannen en voorlezen met één klik
Zowel met je pc als met een voorleestoestel:

 - Kurzweil 1000 met scanner 14
 - Reporter Smart  14
 - VOXbox 14

We komen naar je toe
 - Demodagen 15
 - ZieZo Vlaanderen 15

Braille lezen en schrijven
 - De beste leesregels op de markt 16
 - Perkins brailleschrijfmachines  17
 - Brailleprinters 17

Wegwijs van aankoop tot terugbetaling
 - Persoonlijk advies op maat  18
 - Naverkoop 18
 - Inrichten van de werkplek 19
 - Terugbetaling door de overheid 19

Lees-, schrijf- en leersoftware
Onze topproducten voor dyslexie zijn ook 
voor slechtzienden geschikt. 

 - K3000, WoDy en Audio Notetaker 20
 - Nieuwsbrief dyslexie 20

Webshop: kwaliteitsvolle hulpmiddelen
 - Wat vind je op onze webshop? 22
 - Daylight leeslampen en loeplampen 23
 - Eschenbach handloepen 23

Demodagen en beurzen: kalender 24
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KNFB Reader voor iOS
Supersnel, mobiel en efficiënt lezen met je iPhone
Een uitzonderlijke app die het lezen erg eenvoudig maakt: de KNFB Reader  
leest zowat elke gedrukte tekst voor die je met je iPhone of iPod fotografeert. 
Sinds september is hij beschikbaar in de App Store, maar zijn geschiedenis  
is al vele jaren rijker. We nemen je even mee terug in de tijd. 

Al decennia werken computerwetenschap-
pers aan toestellen en programma’s die  
gedrukte tekst omzetten naar gesproken 
tekst en ze zo ‘leesbaar’ maken voor blinden 
en slechtzienden. De basistechniek erachter  
is OCR of optische karakterherkenning:  
lettertekens worden door de computer  
herkend en samen gelezen als woorden. 
In het midden van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw boekte Ray Kurzweil hiermee 
de eerste successen. Kurzweil werkte toen 
voor het gerenommeerde Massachusetts 
Institute of Technology, momenteel is hij o.a. 
director of engineering van Google Inc.

Leestoestel of wasmachine?
Kurzweils eerste commercieel beschikbare 
toestellen kostten zo’n 30.000 euro. 
De zogeheten 
‘reading machines’  
hadden een om-
vang als van 
een doorsnee 
wasmachine, de 
tekstherkenning 
bleef beperkt en 
je moest tientallen 
seconden wachten 
om enig resultaat 
te kunnen horen.

Tekstherkenning op computer
In de eerste jaren van deze eeuw lukte het 
om van je pc een voorleestoestel te maken 
met behulp van een scanner en de gepaste 
software. 
De leidende software hiervoor was Kurzweil 
1000, een pakket dat door Sensotec naar 
verschillende talen gelokaliseerd werd. Het 
programma blijft ook nu nog van onschat- 

bare waarde voor duizenden blinde en 
slechtziende gebruikers.

Van Nokia naar iPhone
Eind 2007 ontwikkelde Ray Kurzweil de 
KNFB Reader Mobile software, in samen-
werking met de Amerikaanse National 
Federation of the Blind. Net als bij Kurzweil 
1000, verzorgde Sensotec de wereldwijde 
lokalisatie.
De software, geïnstalleerd op een Nokia 
smartphone, was nog steeds duur en had 
fikse beperkingen. 
In de daarop volgende jaren verdween Nokia 
en het Nokia (Symbian) besturingssysteem 
langzaam uit beeld en leek het einde van de 
mobiele voorleestoestellen nabij.
Tot Apple in 2013 een nieuwe iPhone lan-
ceerde, standaard uitgerust met VoiceOver 
en met de juiste specificaties om voorlees-
software aan te kunnen. 

Sensotec neemt het heft in handen
Sensotec nam toen het initiatief om een app 
voor iOS (iPhone, iPod, iPad) te ontwikkelen  
die zeer eenvoudig is in gebruik, razendsnel 
tekst herkent, tegelijk over speciale features 
beschikt om een blinde of slechtziende per-
soon zelfstandig een scherpe foto te laten 
maken en daarbij ook qua prijs voor ieder-
een toegankelijk is. 
Er volgde doorgedreven ontwikkelwerk en 
een unieke samenwerking met de National  
Federation of the Blind. In september 2014 
zetten we de kroon op het werk met de 
lancering van de KNFB Reader, ons eerste 
product dat echt wereldwijd beschikbaar is. 
De overweldigende positieve reacties doen 
ons besluiten dat ons objectief behaald is. 
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Wereldwijde erkenning
• De KNFB Reader werd in oktober 2014 

door de Royal National Institute for the 
Blind uitgeroepen tot ‘app van de maand’.

• AppleVis.com, dé website voor blinde en 
slechtziende Apple-gebruikers, verkoos 
de KNFB Reader in december tot beste 
toegankelijkheids-app voor iOS. 

• Sensotec behaalde in deze ‘Golden Apple 
Awards’ een mooie tweede plaats in de 
categorie ‘Ontwikkelaar van het jaar’.

• In januari 2015 zette Perkins, de oudste 
blindenschool in de VS, de KNFB Reader 
in zijn jaaroverzicht op nummer 1 bij de 
Mobile Apps.

• Blind Bargains.com, een toonaangevende 
assistive technology watcher in de US, 
zette de KNFB Reader op nummer 1 in 
‘the top 10 stories of the year in assistive 
technology’.

• In januari selecteerde Apple zelf de KNFB 
Reader voor de wereldwijde App Store Get 
Productive promotie.

Meer in het verschiet...
De KNFB Reader is reeds beschikbaar in 12 
talen. Binnenkort worden er extra features 
en talen aan de software toegevoegd en zal 
de KNFB Reader op meerdere platformen 
zoals Android beschikbaar gemaakt worden.
We houden jullie op de hoogte via Facebook, 
Twitter en onze mailings! 

Herwonnen zelfstandigheid
Wie de KNFB Reader gebruikt, is ervan 
overtuigd: deze app is het snelste, meest 
performante en meest efficiënte mobiele 
voorleestoestel ooit voor mensen met een 
leesbeperking (blinden, slechtzienden,  
maar ook mensen met dyslexie). 
Enkele van de reacties van gebruikers op 
Twitter (vertaald uit het Engels):
• @steveofmaine: Ik wil @KNFBReader  

feliciteren met de succesvolle lancering 
van misschien wel de beste App ooit. 

• #FB Ik heb zelf het schoolrapport van 
mijn zoon, een pizzamenu, een boek en 
mijn post gelezen met @KNFBReader. 
Ik ben overweldigd. Het is ongelofelijk.

• @shafpatel: @KNFBReader Gefelici-
teerd. Deze App is echt de meest  
ongelofelijke App sinds de lancering  
van de iPhone. 
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Onderzoek en Ontwikkeling
Of hoe Sensotec de geschiedenis van zijn toekomst schrijft
2014 was - net als de voorgaande jaren - een extreem druk jaar voor Sensotec  
op het vlak van Onderzoek en Ontwikkeling. Het grote aantal projecten leidde 
ertoe dat we een extra softwareontwikkelaar in dienst namen. 
Zo zijn er nu bij Sensotec 9 voltijdse medewerkers dagdagelijks actief met  
onderzoek en ontwikkeling van eigen producten. 
Daarnaast werken ook de medewerkers van de afdelingen support en verkoop 
regelmatig mee aan de ontwikkelingsprojecten. Hun input is de sleutel tot  
het ontwikkelen van producten die nauw aansluiten bij de reële noden van de  
gebruikers en succesvol op de markt kunnen geplaatst worden. 
Ook met universitaire onderzoekscentra werken we frequent samen.

Deze projecten sprongen in 2014 in het oog
KNFB Reader
In September 2014 werd de KNFB Reader 
app met groot succes op wereldwijde schaal 
gereleased. Met deze app kan een blinde 
gebruiker met een iPhone of iPod Touch 

volledig zelfstandig een foto nemen van een 
document en het laten voorlezen. Deze app 
werd ontwikkeld in samenwerking met de 
National Federation for the Blind, de groot-
ste organisatie voor blinden in de US. 

Meer hierover op p. 4 en 5.

Daisy Online projecten
Ook in 2014 werd een nieuwe 
online Daisy app gelanceerd:  
de Anderslezen app. 
Deze app wordt nu in Vlaan-
deren gebruikt om de online 
DAISY publicaties van Kamelego, 
Transcript en Luisterpunt te 
beluisteren. 
De app was zelfs even te zien  
in de soap Thuis op Eén!

Kurzweil 3000: versie 14
Kurzweil 3000, al jaren het 
Sensotec vlaggenschip op het 
vlak van dyslexiesoftware, kreeg 
in 2014 een belangrijke upgrade, 
met o.a. nieuwe stemmen,   
directe toegang tot KES-Tools 
en een totaal nieuw concept 
voor de usb-versie. 
Meer over Kurzweil 3000  
op p. 20.
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Kurzweil 3000 Mobile
Waar Kurzweil 3000 tot voor 
kort enkel op PC kon gebruikt 
worden, is er nu ook een versie 
beschikbaar voor iPad, iPhone 
en iPod Touch.
Een mobiele app die zowel  
online als offline kan gebruikt 
worden en door de gebruikers 
zeer gesmaakt wordt. 
Meer hierover op p. 20.

Kurzweil 3000  
Weblicentieserver
Om het online en offline gebruik 
van Kurzweil 3000 Mobile en 
straks ook van Kurzweil 3000 
met Weblicentie mogelijk te 
maken, hebben we een  
weblicentieserver ontwikkeld.  
Bij het opstarten van de Kurzweil 3000  
Mobile app of weblicentie wordt contact 

gemaakt met de server en wordt de licentie 
gecheckt.  Binnenkort zullen ook de per-
soonlijke instellingen en woordenlijsten op 
die manier gesynchroniseerd worden.

Nieuwe uitdagingen voor Sensotec
We hebben op het vlak van Onderzoek en Ontwikkeling 
ook voor 2015 heel wat projecten in het vooruitzicht.

Nieuwe talen, nieuwe features
De KNFB Reader ondersteunt momenteel al 12 talen. 
In volgende releases komen er extra talen bij, zoals 
Chinees, Japans en Russisch. 
Daarnaast wordt er natuurlijk ook gewerkt aan nieuwe 
features die de app nog krachtiger zullen maken.
Ook voor Kurzweil 3000 Mobile werken we aan nieuwe 
features en taalversies.  
Voor beide producten onderzoeken we de mogelijkheid 
om de apps op andere platformen te laten werken. 

En nog meer...
Daarnaast zitten er voor 2015 nog een paar extra  
projecten in de wachtkamer.
Meer hierover in een volgende nieuwsbrief!
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Geef je ogen de beste ondersteuning
Autonomie met behulp van een beeldschermloep
Beeldschermloepen zijn een grote hulp voor wie minder ziet. Ze geven je thuis, 
op het werk of op school een goede kijk op wat je onder ogen krijgt, ook al is je 
zicht beperkt. 
Denk maar aan dagdagelijkse bezigheden zoals de krant lezen, familiefoto’s  
bekijken, je uurwerk lezen, de afstandsbediening gebruiken,…  
Maar ook nagels knippen, een handwerk maken, of prikken voor diabetici: met 
een beeldschermloep kun je het zelfstandig blijven doen! 
We belichten twee toppers uit ons rijke gamma aan beeldschermloepen. 

Videomatic Veo
De Videmoatic Veo kenmerkt zich vooral 
door zijn anti-reflectietechnologie, waar-
door blinkende beelden tot het verleden 
behoren. 
Zijn haarscherpe beeldweergave in alle 
vergrotingen (1x-100x) en gemakkelijk 
te bedienen leesplateau zorgen voor een 
aangenaam leescomfort. 
De kleurcontrasten en de leeslijn kun je 
volledig naar eigen voorkeur instellen. 
Wanneer je opteert voor de ‘Switch’- 
functie, kan je de Videomatic Veo ook 
koppelen aan je computer of laptop.

Topaz XL HD
De Topaz XL HD munt uit door de combi-
natie van een zeer eenvoudige bediening, 
regelbare helderheid en duidelijke beeld-
weergave in HD-kwaliteit. 
Je kan met de Topaz ook beelden bevrie-
zen waardoor de tekst blijft staan op het 
scherm, ook al beweeg je het leesplateau. 
Wil je de Topaz combineren met een 
ander beeldscherm of met je computer?  
Dat kan!  
Je kunt de Topaz XL HD ook verkrijgen 
als losse camera, zodat je er eender welk 
scherm aan kunt koppelen.
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Lezen en kijken, ook onderweg!
Exclusief bij Sensotec: pocketloep Snow van Zoomax
De elektronische pocketloep Snow 
maakt het je mogelijk voorwerpen 
te bekijken en te lezen waar je maar 
wil, zowel thuis als onderweg. 
Zo kan je het menu op restaurant 
lezen, een krant of tijdschrift op  
de trein lezen, foto’s van familie  
bekijken,…

Groot beeld: Snow 7” HD 
Door het 7” scherm (bijna 18 cm  
diagonaal!) heb je een groter  
overzicht dan met een standaard 
pocketloep. 
De loep is zeer eenvoudig in gebruik en  
de bedieningsknoppen zijn duidelijk zicht-
baar in een hoog zwart/wit contrast. 
Nog enkele voordelen op een rij:
• Traploze vergroting van 2.2x tot 16x
• 12 kleurcontrasten, waarvan je er drie 

kan instellen als voorkeurcontrast
• HD-beeldweergave

• Schakelt zichzelf automatisch uit na 3 
minuten inactiviteit

• Je kan de helderheid op elk moment  
aanpassen naar jouw wensen

• De inklapbare leesstandaard zorgt voor 
een aangename leeshouding

• Het meegeleverde beschermetui zorgt 
ervoor dat je scherm krasvrij blijft  
wanneer je de loep in je tas stopt

Probeer zelf verschillende toestellen uit
Maak gerust een vrijblijvende afspraak met onze consulenten of kom naar een demodag  
om de verschillende beeldschermloepen uit ons gamma te bekijken en uit te proberen. 
Op onze website en Facebook houden we je op de hoogte van de nieuwste modellen.  
Zo komt het nieuwe schoolsysteem van de Videomatic Veo er binnenkort aan...

Tip! 
Breng voor een demon- 
stratie de documenten en  
andere voorwerpen mee  
die je zelf thuis wil kunnen 
lezen en bekijken.
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Toegankelijkheid van het openbaar domein
Hoe steek je als blinde of slechtziende probleemloos de straat over? Hoe vind je het 
juiste adres? We helpen je niet alleen bij lezen en schrijven maar boekten ook al  
enkele successen op het vlak van toegankelijkheid van het openbaar domein. 

Intelligente bakens
We hebben één van de moeilijkere kruispun-
ten van Gent uitgerust met intelligente audi-
tieve verkeersbakens. 
Deze bakens worden 
geactiveerd met een 
eenvoudige afstands-
bediening die de ge-
bruiker bij zich draagt.
Ze bieden heel wat 
voordelen:
• Tegenover de conti-

nu werkende ratel-
tikkers worden onze 
verkeersbakens 
enkel actief als er 
een persoon met 
visuele beperking 
in de buurt is, wat 
de 24-uurs geluids-
hinder verbant. Een 
groot voordeel voor 
de omwonenden!

• Anders dan bij  
de (nu meestal  
gebruikte) rateltikkers die met een  
drukknop bediend worden, hoef je bij 
onze bakens niet op zoek te gaan naar  
de plaats waar er zich (al of niet) een 
drukknop zou kunnen bevinden om het 
systeem te activeren.  
Vaak een moeilijke zoektocht voor een 
blinde of slechtziende persoon, zeker als 
je voor het eerst op een kruispunt komt.

• Onze verkeersbakens kunnen daaren- 
boven voorzien worden van gesproken 
boodschappen die helpen bij de oriëntatie, 
bvb door het vermelden van de exacte 
plaats (straat , hoek, verkeerseiland,…) 
waar het baken zich bevindt.

Er lopen momenteel reeds voorbereidingen 
om verschillende andere kruispunten met 
dezelfde systemen uit te rusten. 

Toegankelijkheid en geleiding
Ook voor het openbaar vervoer staan er 
projecten op til om de toegankelijkheid te 

verbeteren.
Daarnaast lopen er 
verscheidene ontwik-
keltrajecten om het 
publiek domein niet  
alleen aan de buiten-
kant, maar ook bin-
nen in de gebouwen 
toegankelijk te maken 
vanuit een ‘universal 
design’ perspectief. 
Deze ontwikkelingen 
zitten vol toekomst- 
muziek. We hopen 
jullie hierover spoedig 
meer nieuws te kun-
nen brengen.

Toegankelijkheid in 
jouw project
Onze maatschappij 
toegankelijk maken 
voor mensen met een 

beperking, maakt de omgeving toegankelij-
ker voor iedereen! 
Ben je betrokken bij de aanleg van nieuwe 
openbare ruimtes, dan is toegankelijkheid 
een must. 
Geleidelijnen, gevarennoppen- of tegels, 
auditieve bakens, aangepaste informatie- 
borden of hoogtechnologische IT-oplos-
singen... Wij hebben ruime eigen ervaring, 
en werken nauw samen met onze partner 
EO-Guidage, de absolute topper op dit vlak 
in Frankrijk. 
Wens je meer informatie? Neem dan zeker 
contact op met Sensotec.
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Kies de smartphone die bij je past
Een royale keuze bij Sensotec, met drie smartphones, helemaal geschikt voor blinden 
en slechtzienden: SmartVision, Claria Vox/Zoom en iPhone. 

Claria Vox/Zoom: software en aangepaste hoes op Android smartphone
Claria is een smartphone-oplossing 
die zijn toegankelijkheid dankt aan 
een uitzonderlijke vergroting, hoog 
contrast en duidelijke spraakweer-
gave, met daarbij nog een hoes die 
het klavier van het touchscreen 
voelbaar maakt. 
Een doordachte, intuïtieve en  
eenvoudig te bedienen oplossing 
die alles biedt wat je van een toe-
gankelijke smartphone verwacht.

Claria is via Bluetooth compatibel 
met heel wat brailleleesregels. 
Dit maakt het een uitstekende 
smartphone voor zowel slecht-
zienden als voor blinden.
Claria was eerder al gekend bij 
onze Franstalige klanten onder 
de naam Telorion. Sinds kort is 
het pakket ook beschikbaar in het  
Nederlands.

SmartVision van Kapsys: Android smartphone met klavier en gps
De SmartVision is een complete telefoon, 
ontwikkeld om zo toegankelijk mogelijk te 
zijn voor slechtzienden en blinden. 

Dit merk je ondermeer 
aan de ‘hybride’ inter-
face, waardoor je het 
toestel op verschillende 
manieren kunt bedie-
nen, al naargelang je 
voorkeur: ofwel met het 
aanraakscherm, ofwel 
met de toetsen, ofwel 
met je stem, want de 
SmartVision reageert op 
commando’s die je zelf 
inspreekt.

Een aangepaste weergave op het scherm 
om beter te zien, hulp om tekst en voorwer-
pen te herkennen, en een intelligente GPS, 
met stem te bedienen: SmartVision van 
Kapsys biedt je nog heel wat meer dan  
een gewone Android smartphone, en is 
compatibel met brailleleesregels.
Sinds kort bestaat er ook een eenvoudige,  
goedkopere versie van de SmartVision  
zonder GPS en zonder de complexere  
geavanceerde functies. 
Wil je kunnen bellen, sms’en en je adreslijst 
raadplegen met spraakweergave en met 
voelbare knoppen? Dan is de eenvoudige 
SmartVision precies wat je zoekt.

iPhone: toegankelijk en uitbreidbaar
De iPhone is de meest complete smartphone 
waarop je talrijke apps kunt installeren. Het 
toestel wordt volledig met veeg- en tikbewe-
gingen op het scherm bediend en heeft geen 
fysiek klavier, ideaal voor wie het werken 
met een touchscreen in de vingers heeft. 
De iPhone is voorzien van een krachtige 
spraaksynthese, vergroting en kleurinversie, 
ideaal dus voor gebruikers die beroep doen 
op ondersteuning met zowel spraak als 
vergroting. 

Ook de iPhone is com-
patibel met heel wat 
brailleleesregels.
Vanaf 2015 verdeelt 
Sensotec ook de  
iPhone en andere 
iOS-toestellen.
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Blijf aan de slag met je pc

Toegang tot je computer met spraak, braille en vergroting
Dankzij een schermuitleesprogramma kun je als slechtziende of blinde de computer 
vlot bedienen. Maar de computerwereld staat niet stil: met de evolutie van het  
Windows-besturingssysteem en de trends naar tablets, aanraakschermen en online 
documenten, moeten ook de schermuitleesprogramma’s mee evolueren. 
Deze belangrijke programma’s kregen een upgrade. 

SuperNova 14: herontdek het plezier van lezen
SuperNova breidt met zijn versie 14 de 
leesmogelijkheden voor blinde en slecht-
ziende gebruikers sterk uit. 

Gedrukte documenten en pdf’s
Met SuperNova 14 kun je weer met plezier 
je eigen post en krant zelfstandig lezen.  
De nieuwe boekenplank, beschikbaar voor 
Access Suite, Reader Magnifier en Screen 
Reader, bevat een functie om gedrukte 
documenten en pdf-documenten te scannen 
en te lezen. 

Online bibliotheken
Via de boekenplank kun je toegankelijke 
boeken en tijdschriften zoeken en down-
loaden in online bibliotheken, of je kunt je 
als abonnee aanmelden bij de bibliotheek 
van anderslezen.be om er de krant van je 
Kamelego-abonnement te downloaden: 
Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Laatste 
Nieuws, De Morgen, De Tijd, Gazet van  
Antwerpen en Belang van Limburg.

Touchscreen
Met eenvoudige bewegingen slaag je er in 
om gebruik te maken van vergroting op de 
nieuwste Microsoft Windows 8 tablets en 
touchscreen laptops. Je krijgt handige extra 

knoppen in een touch bar op het scherm en 
een grootlettertoetsenbord maakt het typen 
op het beeldscherm eenvoudiger.

Welke SuperNova voor jou?
Neem contact op met onze consulenten voor 
prijzen van de nieuwe SuperNova 14 of een 
upgrade. Gebruikers van vergroting kunnen 
de scanfunctie, de nieuwsfunctie en spraak 
aan hun vergroter toevoegen door te upgra-
den naar Reader Magnifier.
Wil je het pakket uitproberen vooraleer je 
het koopt? Download de gratis demoversie 
op de SuperNova productpagina op  
www.sensotec.be.
SuperNova is verkrijgbaar in 4 versies: 
• Screen Reader: spraak- en brailleuitvoer 
• Magnifier: vergrotingssoftware 
• Reader Magnifier: vergroting met spraak 
• Access Suite: vergroting, spraak en braille 
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Jaws 16: de klassieker van de schermuitleesprogramma’s
Jaws is het meest gebruikte schermuitleesprogramma voor blinden, makkelijk om 
mee te starten en steeds eenvoudig aan te passen aan de wensen van de gebruiker. 

Touchscreen
Al vanaf versie 15 biedt Jaws ondersteuning 
voor de Windows 8 aanraakschermen. 
Naast de pc-cursor en de virtuele cursor 
heeft Jaws hiervoor ook een aanraakcursor 
die het navigeren doorheen elementen van 
een programma vergelijkbaar maakt met de 
veegbewegingen op een aanraakscherm.
In versie 16 is de App support voor Windows 
8.1 nog uitgebreid met nieuwe aanraakcom-
mando’s: Reading List, People App,…

Spraakondersteuning
Jaws wordt geleverd met de spraaksynthesi-
zer Vocalizer Expressive van Nuance (enkel 
voor Jaws). 
Hoofdletters kun je met een andere toon-
hoogte laten uitspreken. Stem, snelheid 
en toonhoogte zijn afzonderlijk instelbaar 
voor elke beschikbare taal binnen hetzelfde 
stemprofiel. In documenten en webpagina’s 
met correcte taaltags gebeurt de taalwissel 
automatisch.

Vlot documenten lezen en bewerken
De verbeterde Enhanced Convenient OCR 

herkent zowel de tekst die zichtbaar is op 
het scherm als volledige PDF-documenten, 
ongeacht de schermresolutie. De herkende 
tekst kun je kopiëren en plakken.
Op websites krijg je met de Semi-Auto- 
matische formuliermodus gemakkelijker  
toegang tot formuliervelden. Bovendien  
kun je met de nieuwe versie nog efficiënter 
navigeren doorheen Word-documenten. 

Nog meer efficiëntie
Met de JAWS-cursor kun je zichtbare tekst 
in het documentbereik lezen. Ook de braille- 
navigatie doorheen documenten en de  
regelnavigatie is preciezer geworden. 
Vanaf versie 16 verandert de naam van 
Jaws Standard in Jaws Home Edition for 
Non-Commercial Use. In mensentaal bete-
kent dit dat Jaws Home Edition in een thuis-
situatie ook gebruikt kan worden op een pc 
met Windows Professional. 

Zelf Jaws uitproberen? 
Neem contact op met onze consulenten voor 
meer uitleg of een demonstratie van Jaws, 
of download een gratis demoversie op de 
productpagina op onze website. 
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Scannen en voorlezen met één klik
Gedrukte teksten houden niets meer voor je verborgen 
Door tekstherkenning met stemmen te combineren, leest je computer gedrukte tek-
sten duidelijk voor. De beste programma’s of toestellen combineren beide functies 
naadloos, zodat je nauwelijks moeite moet doen om je post, tijdschriften of andere 
teksten door te nemen. 

Kurzweil 1000 met scanner: topkwaliteit voor PC
Het all-in programma Kurzweil 1000 bevat de 
twee bekendste tekstherkenningspakketten: 
OmniPage (Nuance) en FineReader (Abbyy). 
Beide pakketten presteren uitstekend in 
het herkennen van tekst, maar zijn op zich 
moeilijk toegankelijk voor blinde en zwaar 
slechtziende gebruikers. 
Kurzweil 1000 voegt hier een perfect toe-
gankelijke interface aan toe waarin het 
gebruik van de computermuis niet nodig is.
Kurzweil 1000 bevat uitstekende Vocalizer- 
stemmen in meerdere talen. 

Het inscannen van de teksten kan met elke 
TWAIN- en WIA-compatibele scanner. Voor 
het scannen van boeken gaat onze voor-
keur uit naar de OpticBook scanners van 
het merk Plustek: deze scannen snel en 
leveren een uitstekende beeldkwaliteit, wat 
de tekstherkenningskwaliteit natuurlijk ten 
goede komt.

Één toets voor scannen en lezen
Hoewel Kurweil 1000 tal van leesondersteu-
nende functies bevat, is het gebruik ervan erg 
gemakkelijk. Je hoeft maar op een toets te 
drukken om te scannen en te laten voorlezen.

Voorleestoestel: scanner en software in één toestel
Verkies je het gemak van een voorleesapparaat, dan zijn  
de Reporter Smart of de VOXbox wellicht wat je zoekt.

Reporter Smart
De Reporter Smart is een zeer 
degelijk voorleesapparaat met 
een uitstekende tekstherkenning: 
je legt een gedrukt document 
onder het deksel, drukt op een 
knop en wacht tot de tekst wordt 
voorgelezen. 
Veel eenvoudiger kan echt niet...

VOXbox
De VOXbox is een voorleesappa-
raat dat geen scanner maar een 
digitale camera gebruikt. 
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We komen naar je toe
Demodagen Sensotec: ons aanbod in heel België
Jaarlijks organiseren we demodagen op verschillende locaties en nemen we deel aan 
congressen en beurzen in binnen-en buitenland. 

We komen naar je toe in Antwerpen, Brus-
sel, Woluwe, Hoevenen, Gent, Turnhout en 
Heverlee!
Onze deskundige consulenten geven je bij 
deze gelegenheden uitleg over onze ge-
kende en nieuwe producten, en tonen je de 
software en toestellen in werking. Ze geven 
je advies voor jouw persoonlijke situatie.

Kalender: waar vind je ons wanneer?
• Op de achterzijde van deze nieuwsbrief 

vind je de kalender met demodagen en 
een aantal van de beurzen waar we aan 
deelnemen.

• Op www.sensotec.be/demodagen vind 
je het overzicht van de demodagen met 
telkens - enkele weken vooraf -  een  
detailpagina met de praktische gegevens 
en wegbeschrijving. 

• Op www.sensotec.be/agenda vind je onze 
complete agenda inclusief beurzen en 
workshops.

• De belangrijkste evenementen zetten  
we ook op onze Facebookpagina onder 
‘Evenementen’.

ZieZo-Vlaanderen
Beursevent voor blinden en slechtzienden
Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015, van 10u tot 17u 
Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen
ZieZo-Vlaanderen is een tweejaarlijks  
gespecialiseerd beurs-event over hulpmid-
delen voor blinde en slechtziende mensen, 
het gebruik ervan en het beleid hierom-
trent. In maart 2013 was de eerste editie 
van dit event in Mechelen een groot succes 
met 3000 tevreden bezoekers.
ZieZo-Vlaanderen wordt georganiseerd door 
een samenwerkingsverband tussen Visubel 
vzw (de federatie van hulpmiddelenleve-
ranciers voor blinden en slechtzienden), 
Vlaams Oogfonds vzw (een steunfonds  
voor projecten ten voordele van blinden  

en slechtzienden) en SBPV vzw  
(het Slechtzienden en Blinden 

Platform Vlaanderen).

Deze samenwerking garandeert de parti-
cipatie van gebruikers, dienstverleners en 
leveranciers.  
De beurs richt zich tot het grote publiek, er 
wordt verder gewerkt aan een thematische 
en ook recreatieve omkadering van het 
gebeuren.
Vraag je gratis toegangskaart aan onze  
consulenten of op www.ziezovlaanderen.be. 
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Braille lezen en schrijven
De beste leesregels op de markt
Als producent en verdeler van brailletoestellen hebben we natuurlijk meer dan één 
leesregel in ons aanbod. We nemen niet zomaar het eerste het beste toestel in ons 
gamma op, enkel de beste toestellen op de markt komen in aanmerking. 
Deze leesregels kunnen we je met een gerust hart aanbevelen. 

Compatibiliteit
Onze leesregels zijn compatibel met alle 
goede schermuitleesprogramma’s zoals 
Jaws en SuperNova. Ze werken zowel onder 
Windows als Mac. 

40 cellen lees- en schrijfgemak
De 40-cellige leesregels Focus 40 Blue van 
Freedom Scientific, Brailliant BI 40 van  
HumanWare en de Focus van Freedom 
Scientific hebben allemaal een ingebouwd 
brailletoetsenbord. 
Ze zijn zowel draadloos via Bluetooth als via 
usb-aansluiting bruikbaar op pc, Mac, tablet 
of smartphone. 
De Braillex EL40C van Papenmeier sluit je 
aan via usb. Dit toestel heeft geen schrijf-
toetsen en is enkel bedoeld voor pc of Mac 
maar niet voor tablet of smartphone.

Klein, voor tablet of smartphone
De kleine varianten Focus 14 Blue, Esys 12 
en Esys 24 met brailletoetsenbord en mini- 
leesregel zijn perfect als schrijf- en lees-
hulpmiddel voor tablet of smartphone. 

Sinds kort heeft het VAPH voor deze toe-
stellen een aparte categorie voorzien op 
de refertelijst waardoor ze nu ook volledig 
terugbetaald worden.

80 cellen voor het zware werk
De grootste varianten van deze merken 
hebben 80 cellen en zijn eerder bedoeld voor 
pc-werk waarbij een veelheid aan tekst en 
cijfergegevens overzichtelijk moeten worden 
weergegeven. 
Deze leesregels zijn ook uitstekend geschikt 
voor gebruik bij telefooncentrales.

EuroScope Apex: alles in één
Naast deze leesregels hebben we ook de 
EuroScope Apex in ons gamma: het multi- 
inzetbare notitieapparaat dat je met zijn 
veelheid aan programma’s nog het best zou 
kunnen omschrijven als schermloos tablet 
met ingebouwde brailleleesregel en toet-
senbord.
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Perkins brailleschrijfmachines: het wereld-
vermaarde merk rechtstreeks bij Sensotec
Sensotec is verdeler van Perkins-producten. Ook al zijn de 
gewone schrijfmachines voor zwartschrift ondertussen uit de 
mode, voor het schrijven van braille blijven deze toestellen top! 
We tonen graag wat we in huis hebben. 

Standard Perkins Brailler
Dit duurzame en betrouwbare toestel heeft 
de toets des tijds doorstaan. 
De Standard Perkins Brailler werd in 1951 
door Perkins ontworpen maar is nog steeds 
geschikt voor dagelijks brailletypwerk.

Next Generation Perkins Brailler
Met dit model heeft Perkins de klassieke 
Brailler opnieuw uitgevonden. 
Het toestel heeft een nieuwe elegante vorm, 
in helderblauw of rood. Een lichte en com-
pacte schrijfmachine makkelijk draagbaar 
én toch duurzaam.
Het toestel is ook technisch mee met zijn 
tijd. De toetsen zijn lager gepositioneerd 
voor een betere bereikbaarheid, minder  
lawaai en een betere respons. 

SMART Brailler
De SMART Brailler is voorzien van een 
scherm, waarop de getypte tekst getoond 
wordt in SimBraille en grote letters, gecom-
bineerd met audio-feedback. Dit zorgt voor 
een multisensoriële leerervaring. 
Een zeer groot voordeel  
van dit toestel is dat  
ziende leerkrachten  
in het geïntegreerd  
onderwijs kunnen  
volgen wat hun blinde  
leerlingen schrijven. 

Ziende ouders  
kunnen hun  
kinderen helpen  
bij het huiswerk. 
Het toestel heeft 
alle functies van 
een mechanische 
brailleschrijf- 
machine, maar je kunt er ook elektronische 
documenten mee bewerken, bewaren en als 
tekstbestand uitwisselen via usb.
Beschikbaar in Amerikaans en Brits Engels, 
Spaans, Frans, Duits, Russisch, Zweeds, 
Pools, Turks, Arabisch en Portugees.

Meer uit het Perkins assortiment
Electric Blue Perkins Brailler: zoals de  
Classic Perkins Brailler, maar dan elektrisch.  
Er is minder kracht nodig om de toetsen van 
dit toestel in te drukken.
Large Cell Perkins Brailler: de braillecel op 
dit toestel is vergroot zodat er meer ruimte 
tussen de braillepunten is.
Large Cell Electric Perkins Brailler:  
elektrische variant van de Large Cell 
Perkins Brailler, minder kracht nodig. 
Unimanual Perkins Brailler: zoals de  
Classic Perkins Brailler, maar kan met  
1 hand gebruikt worden (geschikt voor  
personen met een motorische beperking).

Index brailleprinters nu ook zonder Duxbury
Werk je met braille, dan wil je ook af en toe 
je teksten op papier kunnen lezen, los van je 
pc, notitietoestel of leesregel. 
Sensotec heeft hiervoor de technisch  
zeer hoogstaande Index-printers in huis. 
In hun meest recente versie kunnen deze 

printers heel eenvoudige afdruktaken zon-
der opmaak aan zonder Duxbury Braille 
Translator. 
Wil je echter documenten kunnen opmaken 
of bewerken in braille, dan heb je Duxbury 
nog wel nodig.
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Wegwijs in Hulpmiddelen
Begeleiding vanaf noodzaak tot nazorg
Een hulpmiddel van Sensotec koop je meestal omdat je het hard nodig hebt.  
Wij willen echter graag dat je er ook veel plezier aan beleeft!
Daarom vinden we het belangrijk dat we je van voor je keuze tot na je aankoop vol-
doende informeren over de verschillende mogelijkheden, nazorg en terugbetaling. 

Persoonlijk advies op maat van jouw situatie
Wat is het beste voor jou?
Wil je graag weten hoe je beter kunt  
lezen, communiceren of je pc gebruiken? 
Heb je een bijzondere vraag? 
Leg je vraag aan ons voor en we gaan 
samen met jou op zoek naar een  
antwoord! We bieden je niet enkel het 
meest gepaste hulpmiddel maar geven 
je ook tips over het beste gebruik ervan 
in jouw omgeving.

Probeer vooraf uit
Je kunt bij ons de verschillende hulp-
middelen uitproberen en alternatieven 
vergelijken. Hiervoor kun je op afspraak 
terecht bij onze consulenten in onze 
demoruimtes in Jabbeke, Hoevenen of 
Jambes. 
We werken op afspraak zodat we on-
gestoord en met voldoende tijd met jou 
kunnen overleggen.

Wij komen naar je toe
Ben je niet mobiel maar wil je toch een 
hulpmiddel uitproberen vooraleer je het 
aanschaft, weet dan dat het ook mogelijk 
is om een thuisbezoek of een hulpmiddel 
op proef te krijgen.
Natuurlijk komen we ook dit jaar weer 
op verschillende plaatsen in België langs 
met onze demodagen, waarop we een 
zeer ruime selectie van ons assortiment 
mee hebben.

Contacteer onze consulenten: 
• Per mail: sales@sensotec.be
• Telefonisch: 050 39 49 49

Data demodagen en beurzen:
• www.sensotec.be/demodagen
• www.sensotec.be/agenda
• zie ook pagina 24

Naverkoop op maat
Heb je na aankoop assistentie nodig? 
Onze supportafdeling staat voor je 
klaar. 
Dagelijks gaan onze technische 
medewerkers op pad om onze klan-
ten te ondersteunen met leveringen, 
onderhoudsbeurten, reparaties of 
opleiding.

TeamViewer: hulp op afstand
Ook in onze kantoren is de telefoon 
bemand door experts ter zake die in-
staan voor de nodige ondersteuning.

Indien gewenst kunnen we dankzij 
het pakket TeamViewer ook de be-
diening van je computer op afstand 
overnemen. Zo kunnen we nodige 
interventies op je computer uitvoe-
ren van bij ons op kantoor. Hierdoor 
betaal je enkel voor de gepresteerde 
werkuren en hoef je geen verplaat-
singskosten te betalen.

Contacteer onze supportdienst
• Per mail: support@sensotec.be
• Telefonisch: 050 40 47 47
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Inrichten van de werkplek
Telefoniesoftware of andere bedrijfseigen 
applicaties zijn niet altijd toegankelijk. 
Onze experts evalueren de toegankelijkheid 
van je werkplek en stellen voor ontoeganke-
lijke werkplekken de nodige maatoplossing 
voor.
Heb je als gebruiker zelf hulpmiddelen nodig 
om je job goed te kunnen uitvoeren, dan vind 
je bij ons niet enkel de geknipte producten 
maar ook het gepaste advies.
De maatoplossing, de installatie en imple-
mentatie ervan, de opleiding in het gebruik 
van de hulpmiddelen in je werkomgeving 
worden door onze diensten aangeleverd.

Terugbetaling door de overheid
In veel gevallen voorziet de overheid in 
een financiële tegemoetkoming voor de 
aanschaf van hulpmiddelen. 
Afhankelijk van het doel waarvoor je  
de aankoop doet, is een andere dienst 
bevoegd. Wil je weten of jij ook in aan- 
merking komt? Neem dan contact op  
met de volgende diensten. 

Een hulpmiddel voor thuis: VAPH
Het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap voorziet tegemoet- 
komingen voor privé-hulpmiddelen van 
personen die in Vlaanderen wonen en 
voor Nederlandstalige Brusselaars.
Meer info: www.vaph.be

Hulpmiddelen op (hoge)school
Hulpmiddelen voor op school of ho-
geschool kunnen via de schooldirectie 
worden aangevraagd bij de cel Speciale 
Onderwijsleermiddelen van het Agent-
schap voor Onderwijsdiensten. 
Dit geldt zowel voor het lager, secundair 
als het hoger onderwijs, het volwassenen-
onderwijs en de basiseducatie. 
Meer info: http://onderwijs.vlaanderen.be/
speciale-onderwijsleermiddelen

Op het werk: VDAB
Hulpmiddelen voor op het werk kunnen 
worden aangevraagd bij de VDAB, als aan-
passing van de werkplek (arbeidspostaan-
passing) of als hulpmiddel voor het uitoe-
fenen van een job (arbeidsgereedschap). 
Meer info: www.vdab.be/arbeidshandicap

Franstalige regio’s
Voor de verschillende regio’s in België 
geldt een andere regelgeving. 
Woon je in Wallonië, dan kun je terecht bij 
het Agence Wallonne pour l’Intégration 
des Personnes Handicapées (AWIPH) voor 
een individuele hulp bij integratie (Aide 
individuelle à l’Intégration): www.awiph.be
Franstaligen in Brussel kunnen terecht  
bij de dienst Personne Handicapée  
Autonomie Recherchée (PHARE):  
http://phare.irisnet.be/

Derdebetalersregeling
Als je aanvraag voor een hulpmiddel 
goedgekeurd wordt, dan kun je gebruik 
maken van de derdebetalersregeling. 
Hierbij geef je toestemming aan VAPH, 
AWIPH of PHARE om in jouw plaats de 
factuur rechtstreeks aan de leverancier  
te betalen.
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Lees-, schrijf- en leerhulpmiddelen:  
niet alleen voor dyslexie! 
Kurzweil 3000, WoDy en  
Audio Notetaker zijn in 
Vlaanderen de toonaan- 
gevende programma’s voor 
mensen met lees-, schrijf- 
en leerproblemen. 
Ze werden door Sensotec 
ontwikkeld of gelokaliseerd 
en zijn voor meer mensen 
geschikt dan enkel voor 
scholieren met een diagno-
se ‘dyslexie’.

Kurzweil 3000
Kurzweil 3000 is de meest complete com-
penserende software voor iedereen met een 
lees-, schrijf- of leerprobleem. Het program-
ma kan op elke leeftijd zelfstandig gebruikt 
worden, op school, thuis of op het werk. 
Kurzweil 3000 helpt je bij het lezen, schrijven 
en studeren, en ondersteunt ook het begrij-
pend lezen, het leren van vreemde talen en 
het leren van Nederlands als tweede taal. 
Met de ingebouwde scansoftware slaag je 
erin om via je pc alle gedrukte teksten te  
lezen. Daarnaast heb je toegang tot alle 
digitale documenten:  MS Word, pdf, internet, 
EPUB,... Zelfs de tekst op je computerscherm 
wordt voorgelezen.  
• Lezen: Kurzweil 3000 leest teksten voor, 

terwijl je op het scherm de tekst kunt 
meevolgen met dubbele kleurmarkering: 
zowel de leeseenheid (zin, regel, alinea) 
als het voorgelezen woord zijn gemar-
keerd. 

• Begrijpen: Kurzweil 3000 leest tekst voor 
in 13 talen, bevat 27 woordenboeken in 6 
talen, synoniemenlijsten, pictogrammen,...

• Studeren: digitale markeerstiften, kleef- 
en tekstnotities, bladwijzers, mindmap,... 

• Schrijven: woordvoorspelling, synonie-
menlijsten en gesproken spellingcontrole. 

Met de K3000 Mobile app lees en leer je waar 
je maar wil op iPad, iPhone of iPod touch 5. 

Extra troeven voor mensen met  
verminderd zicht of CVI
• Vergroting met instelbaar contrast
• Schermlezer
• Bediening mogelijk met sneltoetsen
• Spraakondersteuning
• Uiterst betrouwbare scanmodule
• Toont altijd wat gelezen wordt: dit voor-

komt problemen met de focus (CVI)
• Enkel luisteren (MP3) voorkomt vermoeid-

heid door kijken (CVI)

Blijf op de hoogte van onze dyslexieproducten 
Dit voorjaar versturen we nog een tweede nieuwsbrief, specifiek gericht op dyslexie. 
Wens je ook de dyslexie-nieuwsbrief te ontvangen of ken je iemand die geïnteresseerd 
is? Stuur een mail met je contactgegevens naar dyslexie@sensotec.be en we nemen 
je op in ons mailingbestand voor de nieuwsbrief en onze dyslexie-mailings. 
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WoDy: lezen, foutloos schrijven en teksten begrijpen in 4 talen
WoDy is een eenvoudig te bedienen en aan-
pasbaar schrijf- en voorleesprogramma. Je 
kunt het gebruiken in alle computerprogram-
ma’s waarin je tekst typt of kunt selecteren 
(bvb. Word, Internet, e-mail, ADIBib boeken). 
Met WoDy Extra of WoDy Combi lees en 
schrijf je zelfs rechtstreeks in pdf’s!
WoDy bevat een speciale woordvoorspeller 
voor wie moeite heeft met spelling van het 
Nederlands, Frans, Engels of Duits. Zelfs als 
je het woord fout schrijft, zal het programma 
toch de juiste woorden voorspellen.
Het programma helpt je ook bij het schrijven 
van homofonen (vb. pijl - peil), het aaneen-

schrijven van woorden (vb. bal pen) en de 
correcte schrijfwijze van werkwoorden. 
Je kunt ook de betekenis of de vertaling van 
woorden opzoeken via de ingebouwde woor-
denboeken en voor heel wat woorden is er 
ook een afbeelding. 
WoDy houdt rekening met je persoonlijk  
foutenprofiel en is ontwikkeld voor mensen 
met dyslexie/dysorthografie, maar bruikbaar 
voor iedereen die snel en foutloos wil typen.

Voor mensen met verminderd zicht
WoDy is toegankelijk voor mensen met ver-
minderd zicht: de ingebouwde schermlezer 
leest alle WoDy–menu’s en instellingen voor.

Audio Notetaker: noteer met geluid, tekst en beeld
Audio Notetaker is software die geluids- 
opnames visueel weergeeft als tijdsbalkjes. 
Je start met een geluidsopname (bvb. een  
les of voordracht). De software deelt het ge-
luidsbestand op in stukken en laat die op het 
scherm verschijnen als balkjes. 
Met die balkjes kun je verder aan de slag:  
je geeft ze structuur met kleuren, markeert,  
vult aan met kernwoorden, teksten, Power-
Point-dia’s of pdf-pagina’s. 
Je kunt ook gesproken tekst toevoegen, 
tekst erbij typen en hyperlinks toevoegen 
naar websites of naar andere bestanden op 
je computer. Het geheel wordt overzichtelijk 
weergegeven in een tabel. 

Voordelen
• De geluidsopname vervangt je geschreven 

notities.
• Je kunt je tijdens de voordracht of de les 

volledig concentreren op luisteren en  
begrijpen, en de notities pas later maken.

• Overzichtelijk om te herbeluisteren.
• Je nota’s zijn erg volledig, doordat je de 

originele opnames kunt aanvullen.
• Audio Notetaker bevat een tekst-naar- 

spraakfunctie om je geschreven notities  
te laten voorlezen.

• Audio Notetaker is beschikbaar voor  
Windows en voor Mac OS.

Meer info en gratis demoversies
Op onze website vind je heel wat informatie over de producten, vermeld in deze 
nieuwsbrief. Van heel wat producten kun je een gratis demoversie downloaden. 
Dat is ook het geval voor deze lees-, schrijf- en studiehulpmiddelen.

 - www.sensotec.be/k3000
 - www.sensotec.be/WoDy
 - www.sensotec.be/AudioNotetaker
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Webshop.sensotec.be: winkel op het internet

Slim online besteld, snel thuis geleverd
Op webshop.sensotec.be kun je dag en nacht bij Sensotec terecht! Je koopt er soft-
ware en toestellen met een muisklik en regelt zelf waar je aankoop geleverd wordt.

Nieuwe productreeksen
Onder de categorie ‘Slechtziend’ vind je 
hulpmiddelen uit ons gekende assortiment, 
maar ook enkele reeksen die we niet eerder 
in ons aanbod hadden: loepen van Eschen-
bach, loeplampen en leeslampen van  
Daylight,... Op pagina 23 meer hierover! 
Onder ‘slechtziend’ vind je eveneens: 
• Elektronische handloepen: de handige 

kleine loepen voor onderweg
• Toetsenborden met grote letters in hoog 

contrast
• Scanners
• Telefoons: duidelijke gsm-toestellen

In de categorie ‘Daisyspelers’ heb je  
keuze tussen verschillende modellen. 

In de categorie ‘Dagelijks leven’ vind je  
hulpmiddelen, aangepast door spraakweer-
gave en/of weergave in grote letters: 
• Gezondheid: weegschalen, bloeddruk- of 

bloedsuikermeters,...
• Keuken: weegschalen, microgolfovens
• Huishouden en kantoor: met o.m.  

sprekende rekenmachine

Maar ook de topprogramma’s voor mensen 
met dyslexie zijn verkrijgbaar via de  
webshop: Kurzweil 3000, WoDy en Audio 
Notetaker koop je nu eenvoudig online!

In de categorie ‘Buitenkans’ vind je inte-
ressante koopjes: eindereeks toestellen of 
hulpmiddelen die tijdelijk aan een speciale 
actieprijs aangeboden worden. Zeker de 
moeite waard om te bezoeken! 

Info over assortiment
Ons webshopassortiment wordt steeds ver-
der uitgebreid. We houden je op de hoogte 
via Facebook en onze mailings. 
Niet al onze hulpmiddelen zijn verkrijgbaar 
via de webshop. Heel wat toestellen en 
software probeer je immers eerst uit onder 
begeleiding van één van onze consulenten, 
zodat je kunt vergelijken en kiezen wat voor 
jou het meest geschikt is. 
Een overzicht vind je terug op de website 
www.sensotec.be. Ook in dit assortiment 
loont het de moeite om navraag te doen 
naar lopende kortingsacties en promoties.
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Nieuwe topkwaliteit op onze webshop
DAISY-spelers
DAISY is het formaat van gesproken boeken 
en kranten. In een DAISY-boek kun je blade-
ren per pagina of per hoofdstuk en je kunt 
er bladwijzers in plaatsen. 
Met een DAISY-speler beluister je een 
DAISY-bestand van een cd, een usb-stick of 
geheugenkaart, of zelfs gewoon online. 

Eschenbach handloepen
Loepen van Eschenbach zijn beschikbaar in 
heel wat verschillende formaten. Ze geven 
je een comfortabele vergroting waarmee je 
kleine details beter kunt zien.
Deze loepen zijn in een handig for-
maat voor mobiel gebruik. 
Sommige loepen zijn 
voorzien van 
heldere LED- 
verlichting.

Daylight lampen en loeplampen
In de Daylight-reeks zijn er zowel loep- 
lampen als klassiekere staande lampen, 
bureaulampen of draagbare lampen. 
Alle lampen verlichten met de Daylight- 
technologie: helder daglicht van Daylight- 
spaarlampen met egaal, niet flikkerend 
licht. Deze lampen zijn niet vermoeiend  
voor de ogen. 
Verschillende 
lampen kunnen 
met opzetloepen 
gecombineerd  
worden  
(eveneens via  
de webshop  
verkrijgbaar). 

Ben jij al Facebook-fan?
Op onze Facebookpagina vind je al ons nieuws en onze evenementenkalender. 
Je vindt een link naar onze 
Facebookpagina op de 
homepagina van onze web-
site, of zoek als Facebook-
gebruiker naar ‘Sensotec’. 
Klik op onze pagina op de 
‘Vind ik leuk’-knop, blijf 
even op de knop staan  
en vink aan dat je onze 
berichten in je nieuwsover-
zicht wil: zo verneem je  
als eerste het nieuws  
over producten, beurzen  
en software-updates.
Als je de optie ‘Meldingen  
ontvangen’ aanvinkt,  
stuurt Facebook je zelfs 
een e-mailtje wanneer wij  
interessant nieuws posten.



Wil je meer weten over onze hulpmiddelen?  Op onze demodagen en tijdens beurzen 
geven onze medewerkers je persoonlijk advies voor jouw situatie.  
Blijf op de hoogte van alle data via www.sensotec.be/agenda of onze Facebookpagina.

Kalender demodagen en beurzen 
voor mensen met verminderd zicht

donderdag 26, vrijdag 27 
en zaterdag 28 maart 
van 10u tot 17u

ZieZo-Vlaanderen, Antwerp Expo 
Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen 

 

zaterdag 30 mei  
van 10.30u tot 16.30u 

Demodag Brussel, hotel IBIS 
Engelandstraat 2-22, 1060 Brussel

vrijdag 4 september  
van 10.30u tot 16.30u 

Demodag Brussel (Sint-Pieters-Woluwe)  
Edmond Parmentierlaan 250, 1150 Brussel

zaterdag 5 september  
van 10u tot 17u 

Demodag Hoevenen (Antwerpen), Sensotec 
Antwerpse Steenweg 96, 2940 Hoevenen-Stabroek

vrijdag 18 september 
en zaterdag 19 september 
van 10u tot 17u 

Demodag Jabbeke, Sensotec 
Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke 

woensdag 28 oktober  
van 10.30u tot 16.30u 

Demodag Gent, VOP 
Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent

donderdag 29 oktober  
van 10.30u tot 16.30u 

Demodag Turnhout, Parochiaal centrum 
Meuletiende 10, 2300 Turnhout

woensdag 18 november  
van 10.30u tot 16.30u 

Demodag Heverlee, Parochiaal Centrum Sint-Antonius 
Leon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Contactgegevens
Sensotec nv
Hoofdkantoor: Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke
T +32 50 39 49 49 • F +32 50 39 49 46
W www.sensotec.be • E info@sensotec.be
Verkoop: sales@sensotec.be • T +32 50 39 49 49
Support: support@sensotec.be • T +32 50 40 47 47
Dyslexie: dyslexie@sensotec.be • T +32 50 40 47 41

Regio Antwerpen en midden-Vlaanderen 
Antwerpse Steenweg 96, 2940 Hoevenen
T +32 3 828 80 15 – F +32 3 828 80 16

Wallonië
Rue de la Croix Rouge 39, 5100 Namen
T +32 81 71 34 60 - F +32 81 71 34 69

Toegankelijkheid
Je kunt deze nieuwsbrief in toegankelijke  
versie (pdf, doc, txt) lezen of downloaden op  
onze website: www.sensotec.be/nieuwsbrief.
Een DAISY-versie is verkrijgbaar op aanvraag.

Gegevens
Wens je je gegevens te wijzigen of te laten  
verwijderen uit onze bestanden, stuur dan een  
berichtje naar info@sensotec.be of per brief  
naar Sensotec, Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke.
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