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Microsoft, Windows, şi Word pentru Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale 
Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Kindle este o marcă comercială 
înregistrată a Amazon.com, Inc sau a afiliaţilor săi. RoboBraille este o marcă înregistrată a 
ApS Sensus în Danemarca şi în alte ţări.

Dacă sunteţi interesat în a deveni un partener într-un 
proiect RoboBraille sau aveţi întrebări referitoare la acest 
serviciu, nu ezitaţi să contactaţi echipa RoboBraille la 
contact@robobraille.org.

Alăturaţi-vă RoboBraille

Contact



Conversia în format MP3 simplu precum şi cărţi Daisy. Caracteristicile 
conversiei audio includ în prezent voci de înaltă calitate pentru arabă, 
bilingv arabă/engleză, bulgară, engleză britanică şi americană, 
daneză, olandeză, germană, poloneză, franceză, italiană, lituaniană, 
maghiară, portugheză, olandeză, română, slovenă, precum şi 
spaniolă castiliană şi latino-americană.

RoboBraille este un serviciu 
bazat pe web şi e-mail ce oferă 
posibilitatea de a transforma în mod 
automat documente într-o varietate 
de formate alternative pentru 
persoanele cu deficienţe de vedere 
şi de citire.

RoboBraille este disponibil nonstop 
ca serviciu de sine stătător, este 
gratuit pentru toţi utilizatorii non-
comercial şi nu solicită utilizatorilor 
înregistrarea pentru a utiliza 
serviciul. Interfaţa web a RoboBraille 
este, de asemenea, disponibilă 
într-o versiune personalizată 
(supusă unei taxe de abonament) 
pentru instituţiile academice şi alte 
organizaţii care doresc să o includă 
pe site-urile lor.

Vizitaţi www.robobraille.org pentru a 
încerca serviciul şi a afla mai multe 
detalii.

RoboBraille

RoboBraille este dezvoltat în comun de către Synscenter Refsnaes 
(Centrul Naţional Danez pentru Copii cu deficienţe de vedere şi 
tineret) şi ApS Sensus. De la lansarea sa în 2004, RoboBraille a 
câştigat mai multe premii internaţionale, inclusiv premiul Comisiei 
Europene pentru eIncluziune şi eAccesibilitate şi Premiul Special 
BETT pentru cea mai bună soluţie pentru necesităţile educaţiei 
speciale.

Echipa RoboBraille este implicată permanent în mai multe proiecte 
internaţionale, pentru a îmbunătăţi serviciul în termeni de calitate, 
funcţionalitate şi suport lingvistic. Obiectivul este de a crea o 
aprovizionare nelimitată de materiale accesibile oriunde,  pentru 
orice persoană în nevoie.

RoboBraille este parte a Iniţiativei „Raising the Floor” de 
îmbunătăţire continuă a accesibilităţii şi incluziuni. 

Transcrierea documentelor în şi din alfabetul Braille contactat şi 
necontractat, în conformitate cu codurile Braille pentru engleză 
britanică, engleză americană, bulgară, daneză, italiană, franceză, 
greacă, germană, islandeză, maghiară, norvegiană, română, 
portugheză şi spaniolă. Documentele pot fi de asemenea paginate, 
formatate, şi livrate ca fişiere pentru imprimare într-o varietate de 
formate digitale Braille.

Capacităţi de conversie

Documente altfel inaccesibile, cum ar fi fişierele imagine în format 
gif, tiff, jpg, bmp, pcx, dcx, j2k, jp2, jpx, djv şi  pdf - numai imagine, 
precum şi toate tipurile de fişiere pdf pot fi convertite în formate 
accesibile, inclusiv pdf etichetat, doc, docx, word xml, xls, xlsx, csv, 
text, rtf şi html. Serviciul suportă, în plus,  conversia documentelor 
Microsoft Office în PDF etichetat.

Documentele pot fi convertite atât în format ePub cât şi în Pocket 
Mobi (format e-book Kindle). În plus, ePub poate fi convertit în 
Pocket Mobi şi vice-versa. 
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Cărţi electronice

Accesibilitate
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