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Toegankelijke en aansprekende online content!
READSPEAKER MAAKT MET DE BESTE TEKST-NAAR-SPRAAK OPLOSSINGEN JE CONTENT 
AANTREKKELIJK VOOR ZOVEEL MOGELIJK LEZERS

VERGROOT HET BEREIK van je content: laat je gebruikers LUISTEREN EN MEELEZEN 
met de gehighlighte tekst.

In de online wereld van nu is het ondersteunen van toegankelijkheid en leesvoorkeuren van digitale content 
voor iedereen essentieel.

Hoe kan je tekst-naar-spraak technologie gemakkelijk en kosteneffectief inzetten?

ReadSpeakers cloud-based oplossingen lezen met één druk op de knop je content voor. Altijd, overal en op ieder 
online apparaat. Het ontwerp is eenvoudig aan te passen aan de look-en-feel van je website.

Vergroot je doelgroep: mensen met leerproblemen of visuele beperkingen, laaggeletterden, mensen die een 
nieuwe taal leren, ouderen en wie liever luistert dan leest of onderweg content wil raadplegen.

 ✔ 50+ talen 200+ levensechte 
stemmen

 ✔ Eenvoudige implementatie

 ✔ Gebruiksgemak

 ✔ Toegankelijkheid

 ✔ Betrokken gebruikers

ReadSpeaker oplossingen hebben een KORTE 

IMPLEMENTATIETIJD en klanten roemen onze 

UITSTEKENDE KLANTONDERSTEUNING.

  De ReadSpeaker voorleeshulp is op de site gemiddeld 4.500 
keer per maand door bezoekers gebruikt. Dat is vaker dan ik zelf 
had verwacht! Er zijn dus veel bezoekers met een behoefte aan 
leesondersteuning, zoals dyslecten en laaggeletterden. Deze tool 
maakt onze site écht toegankelijker.”

Petra Berrevoets, Sr. adviseur en hoofdredacteur online media, 
Gemeente Rotterdam, www.rotterdam.nl

Luister naar een gesproken versie van online content en lees mee met de 

gehighlighte tekst.  Vraag een gratis proeflicentie aan: www.readspeaker.nl

Online tekst-naar-spraak



ReadSpeaker webReader
TEKST-NAAR-SPRAAK VOOR ALLE WEBSITES IN 50+ TALEN MET 200+ STEMMEN

MEEDOEN MET EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING
 • online content direct omgezet naar spraak met levensechte stemmen
 • content toegankelijk voor wie moeilijk, niet of niet graag leest
 • alle features volledig te bedienen via het toetsenbord

MET ÉÉN KLIK LUISTEREN EN MEELEZEN MET DE 
GEHIGHLIGHTE TEKST
 • helpt content beter te begrijpen en onthouden
 • uitklapbare player en taakbalk ontsluiten alle features
 • instelbare voorleessnelheid, highlighting kleuren, voorleestaal en 

meer
 • lees vanaf muispositie: lees een paragraaf voor als je de muis 

erboven houdt
 • tekstversie geeft content weer zonder opmaak, waardoor de lezer 

niet wordt afgeleid
 • geïntegreerde lees - en vertaaltools
 • download een audiobestand en luister offline
 • klantspecifiek uitspraakwoordenboek
 • interactieve spraakondersteuning bij het invullen van 

webformulieren

EENVOUDIGE IMPLEMENTATIE
 • CMS plugins voor o.a. Drupal, Joomla, WordPress
 • ELO/LMS plugins voor o.a. Blackboard, Brightspace, 

Canvas, itslearning, Moodle
 • eigen ontwerp voor voorleesknop mogelijk 
 • 100% compatibel met alle A en AA criteria van de WCAG 

2.0 richtlijnen
 • klantenportaal met gebruikersstatistieken, FAQ, 

probleemoplossingen en best practices

 ✔ Altijd, overal en op elke 
computer, tablet en 
smartphone te gebruiken

 ✔ Cloud-based SaaS

 ✔ CMS en ELO/LMS plugins

 ✔ Deskundig Support Team

ONLINE LEESONDERSTEUNING  met state-of-the-art TEKST-NAAR-SPRAAK oplossingen

ReadSpeaker, een dochterbedrijf van de Memory Disk Division (MD) van het HOYA concern, 
is een wereldwijde tekst-naar-spraakspecialist die levensechte stemmen in tientallen 
talen en een breed scala aan volledige tekst-naar-spraakoplossingen biedt, zowel SaaS- 
als licentieproducten, voor verschillende kanalen, platformen en apparaten in meerdere 
industrieën en sectoren. ReadSpeaker biedt bedrijven en organisaties een stem voor on- en 
offline content, embedded-, server- en desktopoplossingen, spraakproductie, en meer. Met 
meer dan 20 jaar ervaring loopt ReadSpeaker voorop in tekst-naar-spraak.

contact@readspeaker.com

www.readspeaker.com

company/readspeaker

readspeaker

@readspeaker

100% cloud-based: geen downloads en OVERAL 
en ALTIJD te gebruiken OP IEDER APPARAAT


