
SpeechCode

Informação auditiva para os seus visitantes/leitores! 
Muitas línguas. Em qualquer altura. Em qualquer lugar.

A nova tecnologia SpeechCode torna isso possível:

•	 Fácil introdução de texto online

•	Mais de 50 línguas

•	 Tag NFC ou código impresso

•	 Aplicação gratuita

•	 Transmissão de dados independente da rede

Informação áudio em todo o lado.
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Infoentretenimento para os seus visitantes 
campos de aplicação
Há muitas situações, onde ouvir a informação é muito mais conveniente do 
que ter de ler. Particularmente quando os olhos e as mãos devem permanecer 
livres, por exemplo, para visitas turísticas ou equipamento desportivo.
•	 Nas caminhadas, trilhos temáticos e ciclovias
•	 Na natureza, animais e parques de lazer
•	 Em rotas panorâmicas e pontos de vista
•	 Nos centros históricos das cidades
•	 Em passeios temáticos
•	 Em obras de arte, estátuas e sítios arqueológicos
•	 Em museus e museus ao ar livre
•	 Em exposições, feiras e eventos
•	 Em jardins botânicos e parques
•	 Em menus, programas e brochuras

SpeechCode - o seu novo meio de informação

•	 Entrada de texto fácil com o Gerador de códigos online
•	 Possibilidade	de	texto	flexível	e	orientado	para	o	grupo-alvo
•	 Mais de 50 línguas disponíveis
•	 Integração de conteúdos multimédia com número ilimitado de ligações
•	 Saída em NFC Speech Tag ou Código impresso
•	 Até 30 minutos de saída de voz por NFC Tag/Código
•	 Para	todo	o	lado	-	também	ao	ar	livre	-	diretamente	no	“Ponto	de	Interesse”
•	 Online	e	offline	-	sem	necessidade	de	energia	ou	ligação	à	rede
•	 Necessidade de espaço muito pequeno para informação detalhada  

1:40 vs. Impressão
•	 Parceiros	locais	certificados	para	o	seu	apoio
•	 Licença anual para utilização ilimitada

Informação áudio em todo o lado.

SpeechCode - informações auditivas para os seus visitantes

•	 Aplicação	gratuita	“SpeechCode”	nas	Lojas	GooglePlay	e	iTunes
•	 Download gratuito de mais de 40 línguas
•	 Escolha das vozes masculina e feminina
•	 Transmissão de dados via NFC ou scan ótico
•	 Sempre OFFLINE: sempre, em qualquer lugar e sem custos
•	 A leitura começa automaticamente, o texto é apresentado no ecrã
•	 Manuseamento e navegação intuitiva
•	 Definições	personalizáveis	de	contraste,	tamanho	da	fonte	e	velocidade	da	fala
•	 Ao ler etiquetas/códigos NFC, estas são guardadas automaticamente
•	 Ajuda	auditiva	e	Desenho	Universal	para	pessoas	com	deficiência	visual 

 (para conformidade com a Lei Europeia de Acessibilidade)
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