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Ferramenta mais eficiente para pessoas com baixa visão navegarem na internet,
criarem documentos, enviarem emails entre outras atividades no computador.

MAGic

Ampliações Aprimoradas
O texto de alta definição do MAGic oferece letras definidas e nítidas para todas as fontes, mesmo se estiver
ampliado ao máximo. O MAGic possui 46 níveis de ampliação de 1x até 36x incluindo 10 níveis de ampliação
fracionárias.

Novas Otimizações de Imagem
O MAGic amplia e otimiza visualmente tudo que está na tela do computador para tornar grande e nítido para
leitura, permitindo assim que usuários de baixa visão identifiquem e trabalhem com os itens que estão na tela.
O MAGic permite o usuário alterar as cores da tela, eliminando o excesso de brilho e aumentando o contraste,
estendendo assim o tempo de trabalho sem fadiga no computador. Melhorias do mouse, cursor, e do foco
permitem o usuário facilmente localizar e seguir nas atividades na tela do computador.

Características Funcionais
Imagem em dois monitores: Permite a utilização de dois monitores para “expandir o seu campo de ampliação”. A qualquer ampliação pode ter duas vezes mais informação visível, ou usar a segunda tela para partilhar
a imagem do seu ambiente de trabalho, ampliada ou não, com outra pessoa.

Funcionalidades de ampliação em dois monitores independentes;
Suporte para plataformas Citrix, Emuladores de terminal em Putty, TeraTerm, IBM;
46 níveis de ampliação de 1x até 36x;
Função Alternar 1x - oferece rápida alternância entre o nível de ampliação atual do usuário e 1x (imagem
sem ampliação) sem perda das otimizações visuais;
Otimização de cores, do cursor, do ponteiro do mouse e do foco de acordo com o grau de deficiência do
usuário;
Mouse HD oferece uma imagem nítida do mouse em todos os níveis de ampliação;
Alternância dinâmica do tamanho e da forma do mouse e do cursor de acordo com a necessidade;
Recurso Speech on Demand™ elimina falatório desnecessário, mas ainda permite utilizar comandos de fala;
Completa compatibilidade com o OpenBook (OCR) e o leitor de tela JAWS;
Sintetizadores Eloquence e Vocalizer Direct inclusos sem nenhum custo extra, com mais de 20 idiomas;
Linguagem de Scripts para personalizar aplicações não standard, compatíveis com o JAWS.

O software de ampliação de tela MAGic, oferece recursos de ampliação, otimização de imagem para baixa
visão e leitura de tela em sistemas operativos Windows.

Leitura Completa de Tela: O MAGic lê automaticamente todos os controles dos programas, incluindo menus,
diálogos, barras de estado, registros, listas entre outros.
Otimização de cores, cursor, ponteiro do mouse e foco: de acordo com o grau de deficiência do usuário,
facilita localizar e seguir os menus, caixas de diálogo, barras de ferramentas, e outros controles dos programas.
Pode escolher entre estilos predefinidos ou configurar o seu próprio estilo.
Zonas de Leitura: Permite ver e ouvir, automaticamente, áreas específicas de cada programa.
Leitura ao Escrever: Cada palavra escrita é lida automaticamente pelo computador.
Leitura do Mouse: Permite ler automaticamente todo o texto que aponta.
Potentes Janelas Ampliadas: 8 tipos de janelas ampliadas permitem que você configure a imagem ampliada
conforme as suas necessidades.
Cores de Tela Otimizadas: Inovadores controles de cor melhoram significativamente o contraste da imagem
e reduzem o cansaço dos olhos.
Ponteiros e Cursores Visíveis: Opções de otimização de tamanhos, cores e formas tornam mais fácil ver o
ponteiro do mouse e o cursor de texto. Com localizadores especiais.
Configurar Programas: Permite ajustar configurações de imagem para cada programa, sendo carregadas automaticamente, ao mudar de programa.
Procurar na Área de Trabalho: Ajuda-o a encontrar e a abrir programas e documentos que se encontrem no
computador.
Procurar na Internet: Ajuda-o a encontrar links e controles em qualquer página web.
Procurar Texto: Localiza instantaneamente palavras ou frases na janela ativa.
Janela do utilizador: Profissional, intuitiva e útil.
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