
2: Features

INFORMATION4ALL

Acesso à informação sem barreiras
Apenas um em dois cidadãos tem acesso ilimitado à informação

Speech Code - o novo código de dados com Design Universal torna a informação 
acessível a todos.
•	 Para ler ou para ouvir - confortavelmente através do próprio smartphone
•	 Gratuito para utilizadores - sempre e em qualquer lugar
•	 Aplicação gratuita para Android & iPhone
•	 OFFLINE, sem acesso à Internet - garantia da privacidade dos dados
•	 Com personalização da velocidade de fala, tamanho da fonte e contraste
•	 Ajuda auditiva para encontrar e digitalizar códigos com o ScanGuidance patenteado
•	 Navegação intuitiva e ligação fácil a ligações e números de telefone
•	 Informação orientada para o grupo-alvo - multilingue e com economia de espaço



Speech Link 
Click & Listen

SA
MPLE

NFC Speech Tag 
(original size)

Speech Code 
“InfoLabel 99” 
(original size)

Acesso fácil à informação
•	 Descarregar gratuitamente a aplicação “Speech Code” das Lojas 

GooglePlay ou iTunes
•	 Carregar pacotes de voz gratuitos
•	 Varrimento ótico com ajuda auditiva ou transferência de dados via NFC - 

sempre OFFLINE
•	 A leitura começa automaticamente, o texto é apresentado no ecrã
•	 Os códigos digitalizados são guardados na aplicação e podem ser 

recuperados a qualquer momento

Produção de códigos
•	 Fácil Entrada de texto com o Gerador de Speech Code
•	 Possibilidade	de	criar	textos	flexíveis	em	mais	de	50+	línguas
•	 Necessidade de espaço muito pequeno para informação detalhada 
(1:40	versus	impressão)

•	 Até	40	minutos	de	saída	de	voz	por	código
•	 Produção de código para impressão, autocolante, etiqueta de NFC Tag 
regravável	ou	como	link	em	sítios	web

Campos de aplicação
•	 Informação aos cidadãos e pacientes
•	 Instruções	auditivas	de	orientação	nos	edifícios	e	sinalização
•	 Folhetos de bula e informações sobre o produto
•	 Instruções de utilização
•	 Informações de segurança
•	 Informação em áudio para turistas em pontos de interesse
•	 Transportes públicos
•	 Menus e programas
•	 Passes de emergência protegidos por PIN
•	 Sítios	Web
•	 Material colateral 

e muitos mais

Contacto
Access Azores
Tiago Valente
Tel	926065544
Mail geral@accessazores.org
www.accessazores.org

www.speechcode.de
fb.me/speechcode

http://fb.me/speechcode
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