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Software Leitor de Tela JAWS é o mais conhecido, eficaz e usado no mundo.
Com completa funcionalidade no uso e navegação pelo computador.

Jaws for Windows

Mundialmente Reconhecido
O JAWS for Windows é o software leitor de telas mais famoso e mais usado no mundo. Eficaz e infalível para
trabalhar com programas como Microsoft Excel e Power Point e ainda fácil de usar para necessidades básicas
como navegação na área de trabalho, pesquisar uma página da internet, ler ou escrever um email.

Completa Compatibilidade
Sintetizador Eloquence e Sintetizador Vocalizer Direct inclusos sem nenhum custo extra, com mais de 20
idiomas e vozes de alta qualidade;
OCR especialmente para telas inacessíveis, aplicações flash, menus de DVD e PDF inacessíveis;
Suporte Touch Screen para o Windows 8;
Leitor DAISY Embutido (FS Reader);
Ajuda Sensível ao Contexto (Insert+F1, Insert+H e Insert+W) e Mensagens de Ajuda para auxiliar novos
usuários no Windows - totalmente em português;
JAWS Tandem incluso (Ferramenta valiosa para treinamento e suporte remoto);
Suporte para plataformas Citrix, Emuladores de terminal em Putty, TeraTerm, IBM;

O JAWS é totalmente compatível com Windows XP, Vista, Windows 7 e 8 (inclusive versão tablet), bem como,
todos os pacotes Office mais recentes. Também inclui poderosos recursos para o usuário personalizar, adaptar
e otimizar o uso com vários aplicativos desejados.

Características Funcionais
Software desenvolvido para instalar diretamente no PC (Desktop, Laptop ou Tablet) funciona com Windows
XP, Vista, Windows 7, ou Windows 8 (versões 32 e 64 bit). Também irá trabalhar com Tablet PC’s sistema Windows 8.

Suporte para novos e modernos aplicativos do Windows (Email, IE, Tempo, Notícias, Loja Virtual e etc.);

Totalmente compatível com os softwares OpenBook e MAGic;

Recurso Rótulos Personalizados, para modificar identificadores para fala e Braille, ajustando de acordo
com as necessidades dos usuários;

Barras flutuantes virtuais no Office 2007 e Office 2010 com navegação em menus e submenus como se fossem barras clássicas;

Ferramentas de Web assim como Web Flexível e colocar marcadores para personalizar a experiência no
JAWS para páginas de web especificas, para necessidades individuais;

Leitura de títulos de linhas e colunas e Células Monitoras no Excel;

Texto selecionado do teclado em uma página HTML é realçado e o Formato HTML é mantido quando
estiver copiando e colando;

Modo de Estudo Braille para aprendizado do Braille;
Linguagem de Scripts para personalizar aplicações não standard;
Recurso Falar Tudo com avanço e retrocesso rápido em combinação com teclas de navegação rápida;
Compatível com os Sistemas Operacionais de 32 e de 64 bits quer seja: Windows 98, 2000, Millenium, 2003,
XP, Vista e Windows 7, 8, Server 2000, Server 2003, Server 2008 e Server 2013;
Suporte para o Office Office 2000, XP, Office 2003, Office 2007, Office 2010, Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, e Adobe Acrobat (Links, listas, tabelas, gráficos, frames, flash, etc), SAP, aplicativos com base em
Java, TunderBird, LotusNotes, VisualStudio2010, Skype, YahooMensenger, MsProject, SoundForge, Cacewalk,
DacingDots, Borland Developer Studio, FoxPro, DreamWeaver.

Suporte no ARIA para menus, regiões ao vivo, marcadores, etc…
Marcadores no Word, Analisadores de Texto, Índice de Palavras para Braille abreviado;
Regiões dinâmicas delimitadas;
Busca de Texto de Tela com contexto do histórico específico;
Inclui sintetizadores de voz para 20 idiomas.

O software Leitor de Telas JAWS for Windows lê alto o que está aparecendo na tela do seu PC, mas não para
por aí! O JAWS oferece a você acesso eficaz aos aplicativos do PC através de voz e Braille enquanto trabalha
com todos seus aplicativos Microsoft e IBM Lotus® Symphony™.
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