
• Voor zowel slechtziende als blinde 
pc-gebruikers

• Voor mensen die een combinatie van 
vergroting, spraak en/of braille nodig 
hebben.

• Maakt je Windows-pc toegankelijk met 
vergroting (tot 60x), spraak en braille-
weergave.

• Bepaal zelf in welke mate je welke 
ondersteuning gebruikt.

• FUSION combineert JAWS en ZoomText 
in één krachtig pakket.

• Ideale oplossing voor organisaties, 
scholen en bedrijven waar meerdere 
personen met een visuele beperking 
op pc werken.

• Merk: Freedom Scientific
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Fusion 2021 is de ultieme toegankelijk-
heidstool, ongeacht de graad van je visuele 
beperking.

Het pakket combineert ZoomText en JAWS:
• ZoomText schermvergroting
• JAWS voor krachtige en snelle scherm- 

uitleesfuncties met spraak en braille.

Fusion heeft volgende voordelen:
• Flexibele spraak van hoge kwaliteit
• Krachtige toetsenbordtoegang 
• Ruime aanpassingsmogelijkheden
• Perfecte oplossing voor plaatsen waar 

mensen met een verschillende visuele 
beperking aan de slag zijn.

• Één installatieprocedure en één licentie. Je 
kan beide pakketten apart gebruiken of 
gecombineerd als Fusion 2021.

• Ondersteunt tot 4 schermen. 
• Schakelt automatische spraak-weergave 

uit: activering via sneltoets
• De OCR (tekstherkenning) herkent tekst 

in ontoegankelijke bestanden.

Nieuw in versie 2021:
• Nieuwe spraakassistent 
• FS Ondersteuningsprogramma
• Migratie van parameters uit eerdere versies
• Verbeteringen in Beeldbeschrijving
• OCR-tekst direct naar een Word-doc
• Nieuwe sneltoets instellen leestekenniveau
• Automatisch lezen Outlook 365 berichten
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ZoomText Fusion
Volledige product- en technische 
informatie lees je na op: 
https://sensotec.be/product/fusion/

• Windows 10, 8.1 of 7 met Service 
Pack 1 (of later).

• Processor: 2 GHz i3 dual core 
processor of gelijkwaardig. i5 of i7 
is aanbevolen.

• 4 GB Ram. 8 GB is aangewezen.
• Video kaart met ondersteuning 

voor DirectX 10 of hoger.
• Aanbevolen: 256 MB video 

geheugen.
• 2,1 GB harde schijf ruimte. SSD 

drive is aanbevolen.
• 5-punt multi-touch display voor 

touch screen support.
• USB 2.0 voor ZoomText Camera 

support.


