
Principe-werking van de EasyCast Audio Tour applicatie 

2- Optioneel: 

Maak uw taalkeuze. 

Zodra de keuze is gemaakt, 

zullen alle audio en tekstuele 

uitingen in de gekozen taal 

worden weergegeven. 

Kies uw taal 

 

Choose your language 

 

Wahlen Sie Ihre Sprache 

 

Choisissez votre langue 

 

選擇你的語言 

Xuǎnzé nǐ de yǔyán  

 

Zwart Audiovisual BV 

Zuidesch 4—9304TW  Lieveren—Nederland 

T: 0031505017340  E: info@zwart-av.nl 

Keuze: Nederlands                       Keuze: Slechthorenden 

Optioneel: 

Voorziening voor slechthorenden. 

Zodra met deze optie een item 

wordt gekozen, wordt de audio 

transcriptie getoond. 

 

Slechtzienden: 

Standaard voldoet het systeem 

aan het WAI-ARIA protocol voor 

slechtzienden. 

Standaard Audio Tour 

 

 

 

 

Audio Tour voor slechthorenden 

2 

1 
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Keuze zonder opties 

1- Scan de QR code bij de balie of 

receptie.  

Desgewenst vult u de URL hand-

matig in. 

Als u en z.g. “Landigspagina” hebt, 

kunt u daar de toegang tot de Au-

dio Tour laten kiezen. 
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Zwart Audiovisual BV 

Zuidesch 4—9304TW  Lieveren—Nederland 
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Uw Audio Tour 

is klaar voor gebruik 

 

Test hier uw geluidsinstellingen 

Uw Audio Tour 

is klaar voor gebruik 

Test hier uw geluidsinstellingen 
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Keuze zonder opties 

6 

Welkom in ons museum 

NL 

Welkom in ons museum 

Gebruik het nummeriek toetsenbord Gebruik  de QR Scanner 

NL NL 

Welkom in ons museum 

Kies een item in de lijst 

De gesproken tekst ( de audio tran-

scriptie) is hier te lezen.  

Dit kan bijvoorbeeld een welkomst 

woord zijn met eventueel een uitleg 

over deze ‘Tool’. 

U luistert naar een Welkomst woord 

U hebt gekozen voor: 

4– Basis system 

of 

5– Applicatie voor slechthorenden 

6– Kies de gebruikers optie 

* nummeriek toetsenbord 

* QR Code 

* Lijst 

Boven in het menu kunt u wisselen 

naar de andere gebruikersfuncties. 

Eveneens kunt u hier ook nog van taal 

wisselen. 
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7- Scan de QR code, gebruik het nummerieke toetsenbord of gebruik de lijst om het audio fragment te  

beluisteren en eventule extra informatie te lezen. 
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Zuidesch 4—9304TW  Lieveren—Nederland 

T: 0031505017340  E: info@zwart-av.nl 

7 

NL 

015   Afbeelding 

0                                                                    0,56                                                     

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 

quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis 

Standaard versie: 

Als wordt gekozen voor het 

plaatsen van een afbeelding, dan 

wordt het item nummer en de 

omschrijving automatisch 

getoond. 

Audio is standard afspeelbaar. 

 

Onder de Player interface kan 

een toelichting worden gegeven. 

Slechthorenden versie: 

Als wordt gekozen voor het plaatsen 

van een afbeelding, dan wordt het 

item nummer en de omschrijving au-

tomatisch getoond. 

Audio is naar wens af te spelen of 

wordt “disabled’. 

De gesproken tekst wordt onder de 

Player interface getoond. 

NL 

015   Afbeelding 

0                                                                    0,56                                                     

De gesproken tekst is hier te lezen 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 

ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 

eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa  
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Beluister de audio van een video, die op een monitor of projector wordt getoond. 

Zwart Audiovisual BV 

Zuidesch 4—9304TW  Lieveren—Nederland 

T: 0031505017340  E: info@zwart-av.nl 

Video player 

 

 

Audio Streamer 

Selecteert u een audio stream behorende bij een video presentatie, dan is dit geluid synchroon te beluisteren in de door u  

gekozen taal; ongecht op welk moment u  ‘instapt’. 

Kiest u voor een opstelling met een BrightSign mediaplayer, dan hoeft de Audio Streamer niet in de onmiddelijke nabijheid 

van de player  worden geplaatst, maar mag ook in een centrale Server ruimte staan. 


