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BROWSEALOUD PLUS: DÉ VOORLEESTOOL OP WEBSITES!
- WERKT OOK OP TABLET EN SMARTPHONE -

BrowseAloud Plus leest websites voor. Deze moderne online voorleestool biedt leesondersteuning
aan de talloze bezoekers van uw website die moeite hebben met lezen. Zij kunnen de tekst van uw
website met BrowseAloud Plus beluisteren. Voor veel dyslectici, anderstaligen, laaggeletterden en
slechtzienden maakt dit het verschil tussen uw informatie wel of niet kunnen begrijpen.
BrowseAloud Plus hoeft niet te worden geïnstalleerd of gedownload. BrowseAloud Plus is intuïtief in
het gebruik. Met één klik op de ‘Lees voor’ button activeert de bezoeker het voorlezen en opent er
een zwevende applet met alle mogelijke functionaliteit. Gewoon met de muiscursor op de tekst gaan
staan en BrowseAloud Plus leest die voor. Het woord en de zin die worden voorgelezen worden elk
met een eigen kleur gemarkeerd. Dat geeft zwakke lezers houvast en maakt navigatie makkelijk.
BrowseAloud Plus is voor de websitebezoeker gratis en onmiddellijk te gebruiken op sites die een
abonnement hebben. De eigenaar van een website sluit een abonnement met Lexima af om deze
onmisbare voorleesservice te kunnen aanbieden. Met BrowseAloud Plus kunnen de 20% van uw
bezoekers die worstelen met lezen beter worden bereikt. U stelt hen met BrowseAloud in staat uw
teksten luisterend te lezen en zodoende beter te begrijpen. Het gaat in Nederland om meer dan 2
miljoen mensen: dyslectici, slechtzienden, laaggeletterden en mensen voor wie Nederlands tweede
taal is.

BROWSEALOUD PLUS LEEST:









alle toegankelijke inhoud van websites
ALT tags bij plaatjes
PDF documenten
toegankelijk Flash en JavaScript
MS Word documenten die binnen de Browser openen
online invulvelden
Intranet en Extranet
beveiligde pagina’s

Een groot voordeel van BrowseAloud Plus is de flexibele navigatie: het voorlezen kan worden gestart
en gestopt vanaf iedere gewenste plek op een webpagina.
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BROWSEALOUD PLUS LEEST ONLINE PDF BESTANDEN
Ook online PDF documenten kunnen met BrowseAloud Plus worden voorgelezen. Na het aanklikken
van een PDF krijgen de bezoekers van uw site de keuze de PDF te openen met de standaard lezer of
met de BrowseAloud PDF-lezer. Indien de BrowseAloud Plus PDF-lezer wordt gekozen opent er een
nieuw tabblad met de PDF. In deze PDF-lezer is een werkbalk beschikbaar voor de besturing van
BrowseAloud Plus en de voorleesfunctie staat standaard aan. Plaats uw muis op de voor te lezen
tekst en BrowseAloud Plus zal beginnen met lezen.

BROWSEALOUD PLUS LEEST BEVEILIGDE PAGINA’S
U wilt er zeker van zijn dat uw beveiligde pagina’s ook veilig blijven. Daarom vertellen wij bij het
navigeren naar een beveiligde pagina dat ook het voorlezen daarvan veilig is. De bezoeker ziet een
melding dat de tekst versleuteld zal worden verstuurd en kan ons beveiligingscertificaat opvragen.

BROWSEALOUD PLUS VERTAALT PAGINA’S
Een druk op de knop volstaat om de pagina direct om te zetten in een andere taal. U kunt kiezen uit
meer dan vijfenzeventig talen. Uiteraard wordt gelijk de taal waarin wordt voorgelezen aangepast.

BROWSEALOUD PLUS MAAKT MP3 BESTANDEN
Wilt u op een later tijdstip een tekst nog eens beluisteren? Met BrowseAloud Plus is dat geen
probleem. Selecteer simpelweg een stuk tekst en druk op de knop MP3 Maker. U kunt nu de
gewenste bestandsnaam invullen en direct een MP3 downloaden die op ieder apparaat is af te
spelen.

BROWSEALOUD PLUS HEEFT EEN SCHERMMASKER
Om niet afgeleid te worden tijdens het lezen kunt u een schermmasker inschakelen. Een gedeeltelijk
transparant masker schuift over uw beeldscherm met alleen de tekst zichtbaar. Dit bevordert de
aandacht voor het gedeelte van de tekst dat wordt voorgelezen.

BROWSEALOUD PLUS HEEFT EEN LICHTKRANT
BrowseAloud Plus kan de tekst vergroot weergeven tijdens het voorlezen. Schakel de lichtkant binnen
de applet in en BrowseAloud plus geeft een brede balk weer boven in uw browservenster. In heldere
en zelf in te stellen kleuren kunt u hier de voorgelezen tekst meelezen.
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BROWSEALOUD PLUS VEREENVOUDIGD PAGINA’S
Soms staan pagina’s vol met elementen die afleiden van de kern. Soms wil je gewoon alleen de tekst
zien. BrowseAloud Plus kan de pagina analyseren en de onnodige elementen weghalen. Zo blijft
alleen de kern over en wordt de pagina begrijpelijk voor de bezoekers die last hebben van de ruis.

BROWSEALOUD IS PERSOONLIJK IN TE STELLEN
Het tandwiel geeft de mogelijkheid persoonlijke voorkeuren van BrowseAloud in te stellen.

BROWSEALOUD WERKT OP ELK PLATFORM EN IN VRIJWEL ELKE BROWSER











op Pc, MAC, iPad, iPhone, Android, Windowstablet en smartphone
Edge
Internet Explorer 9 en hoger
Firefox 4 en hoger
Chrome
Safari
Windows XP en hoger
Mac OS
iOS (iPad en iPhone)
Android

MET BROWSEALOUD PLUS OP UW WEBSITE




bereikt u een breder publiek
vergroot u de toegankelijkheid van uw website
zullen klanten u minder vaak hoeven te bellen en bespaart u kosten



laat u zien maatschappelijk verantwoord te ondernemen

U hoeft daarvoor niets anders aan uw website te doen dan het eenmalig plaatsen van een kort script
om de applet op te kunnen roepen.
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INFORMATIE VOOR DE BEZOEKERS VAN UW WEBSITE

Er zijn verschillende manieren om bezoekers van uw website te informeren en het gebruik van
BrowseAloud Plus onder de aandacht te brengen. Hieronder vindt u een voorbeeld van de informatie
zoals u die op uw website kunt plaatsen;

BELUISTER ONZE WEBSITE MET BROWSEALOUD PLUS
WAT IS BROWSEALOUD PLUS?
BrowseAloud Plus leest websites voor. Deze online voorleestool biedt ondersteuning voor de websitebezoekers
die moeite hebben met lezen. Zij kunnen de informatie van deze website met BrowseAloud Plus luisterend lezen.
Met één klik op de ‘Lees voor’ button activeert u het voorlezen en opent u een zwevende applet met alle
beschikbare functionaliteit. Gewoon met de muiscursor op de tekst gaan staan en BrowseAloud Plus leest die
voor. Het woord en de zin die worden voorgelezen worden elk met een eigen kleur gemarkeerd. De
computerstem is van hoge kwaliteit en klinkt als een menselijke stem. Duizenden websites wereldwijd bieden de
BrowseAloud voorleesservice. U kunt al deze websites gratis met BrowseAloud Plus beluisteren. BrowseAloud
Plus werkt ook op tablet en smartphone.

WIE WORDT GEHOLPEN MET BROWSEALOUD PLUS?
BrowseAloud Plus helpt iedere websitebezoeker die ondersteuning nodig heeft bij het lezen, of iedereen die
gewoon liever naar de informatie op de website luistert dan deze zelf te lezen. BrowseAloud is ideaal voor
mensen met een leeshandicap zoals dyslexie of slechtziendheid en voor mensen voor wie het Nederlands niet
hun eerste taal is.

HOE WERKT BROWSEALOUD PLUS?
Klik op de startknop van de ‘Lees voor’ button op de webpagina om het voorlezen te starten en de voorleesapplet (taakbalkje) te openen. Wijs de tekst aan en na korte tijd zal deze oplichten en het voorlezen beginnen. U
kunt met BrowseAloud Plus gemakkelijk navigeren: plaats de cursor op de tekst die u wilt laten voorlezen en de
rest gaat vanzelf. Met de applet kunt u verder het voorlezen stoppen en weer starten, de pagina vertalen,
omzetten naar een MP3-bestand, een overzichtelijke lichtkrant oproepen, uw scherm maskeren en de pagina
vereenvoudigen. Veel leesplezier!

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN OP
www.browsealoud.nl
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VOEG DE BROWSEALOUD PLUS BUTTON TOE AAN UW WEBSITE
Met de BrowseAloud button op uw webpagina kan de bezoeker de applet oproepen en het voorlezen
starten. Door op de button te klikken en vervolgens de muisaanwijzer op de tekst te plaatsen start hij
het voorlezen. Gelijktijdig verschijnt de zwevende applet. Hiermee kan het voorlezen aan en uit
worden gezet, en kunnen de andere functies worden gestart.

CODE VOOR HET TOEVOEGEN VAN DE BROWSEALOUD PLUS BUTTON AAN UW WEBSITE
Plak dit deel van de code in uw CMS op de exacte positie waar u Browsealoud wil tonen.
<div id="__ba_panel"></div>

Plak dit deel van de code in uw CMS onder aan uw bestaande code. We raden aan het toe te voegen
vlak voor de afsluitende <body> -tag.
<script type="text/javascript">var _baTheme=0, _baMode=''https://static.browsealoud.nl/img/ba_toolbar.png'',
_baUseCookies=true, _baHideOnLoad=true;</script><script type="text/javascript"
src="https://www.browsealoud.com/plus/scripts/ba.js"></script>

Mocht u een andere afbeelding willen gebruiken kunt u
'https://static.browsealoud.nl/img/ba_toolbar.png' vervangen door de locatie van uw eigen afbeelding

HTML ALTERNATIEF
Als het om welke reden dan ook niet mogelijk is om <script> tags in te voegen op uw website is er
een HTML alternatief mogelijk. Koppel deze link aan ieder gewenst element op uw pagina om de
BrowseAloud applet te starten.
<a href="javascript:function getProtocol(){return
window.location.href.indexOf('https')==0?'https':'http';}(function(){document.getElementsByTagName('
BODY')[0].appendChild(document.createElement('script')).src=getProtocol()+'://babm.texthelp.com/Bookmarklet.
ashx?l=nl';})();"><img src="http://static.browsealoud.nl/img/ba_button.png" alt="Luister met BrowseAloud"
title="Luister met BrowseAloud" /></a>

 Controleer of uw pagina bovenaan een geldige <DOCTYPE> ingesteld heeft, om u te
verzekeren van juiste weergave.
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BROWSEALOUD PLUS APPLET FUNCTIONALITEIT

De BrowseAloud Plus eigenschappen en opties zijn beschikbaar via een gebruiksvriendelijke,
zwevende applet (taakbalkje). De applet bevat de volgende functies (van links naar rechts):


Sluiten



Aan/uit: voorlezen via ‘tekst aanwijzen’



Voorlezen via ‘tekstselectie’



Vertaalfunctie



MP3 maker



Schermmasker



Lichtkrant



Pagina vereenvoudigen



Instellingenmenu



Hulppagina



Verplaatsen

ONDERSTEUNING BIJ BROWSEALOUD PLUS

Hoewel de implementatie zelden problemen oplevert, kunt u als website eigenaar ondersteuning en
advies krijgen als u dat nodig heeft:
Website:
E-Mail:
Telefoon:

www.browseAloud.nl
info@browsealoud.nl
033 – 43 48 000

Vanzelfsprekend zijn we ook altijd geïnteresseerd in uw mening en ervaringen.
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