
Navodila: 

1. Najprej odpremo svoj program za e-pošto. Izberemo možnost »Novo sporočilo« in sporočilu 

pripnemo dokument, ki ga želimo s storitvijo RoboBraille prilagoditi. Zapomnimo si: vsakemu sporočilu 

pripnemo samo en dokument. 

2. V polje »Za:« vpišemo e-poštni naslov: preberi@robobraille.org, prek katerega nam program 

RoboBraille prilagodi dokument v slovenski sintetiziran govor.  

3. RoboBraille pa uporablja več poštnih naslovov za prilagajanje dokumentov v 11 evropskih jezikov. 

Če želimo na primer v zvok prilagoditi angleško besedilo, ga pošljemo na naslov: 

britspeech@robobraille.org. Če želimo v zvok prilagoditi besedilo v kakšnem drugem jeziku, ga 

pošljemo na e-naslov, ki ga najdemo na spletni strani: 

http://www.robobraille.org/rb/subpage1012.aspx. 

4. Polje »Zadeva:« pustimo prazno, razen če želimo spremeniti hitrost branja sintetiziranega govora. 

Hitrost spreminjamo tako, da vpišemo pluse ali minuse v polje »Zadeva:«. Vpišemo do največ tri 

minuse »---« za najpočasnejše branje ali do največ tri pluse »+++« za najhitrejše branje. 

5. Besedilo e-pošte naj bo prazno. Če uporabljamo samodejne podpise, logotipe podjetja in podobno v 

svojih elektronskih sporočilih, jih pred pošiljanjem izbrišemo. 

6. Po nekaj minutah bomo prejeli e-pošto z obvestilom, da je RoboBraille obdelal naš dokument. 

Obvestilo bo vsebovalo spletno povezavo, na kateri najdemo datoteko s končnim rezultatom. 

Ob morebitnih težavah 

RoboBraille lahko obdela le en dokument na e-poštno sporočilo. Če želimo prilagoditi več 

dokumentov, preprosto pošljemo več e-poštnih sporočil. Če želimo izvorni dokument razdeliti na več 

manjših, uporabimo enak postopek, kot smo ga razložili zgoraj, le da dokument pošljemo na naslov 

filepart@robobraille.org. 

V dokumentih PDF so pogosto slovenski znaki zapisani z nestandardnimi kodami, čeprav jih programi 

za ogled in tiskanje datotek PDF napišejo pravilno. V takih dokumentih RoboBraille žal ne more vedno 

pravilno določiti slovenskih znakov, zaradi česar bo sintetiziran govor morda težje razumljiv. 

Če uporabljamo filtriranje neželene e-pošte (angl. »spam«), je dobro, da avtoriziramo e-poštni naslov 

noreply@robobraille.org, ki ga uporablja RoboBraille za pošiljanje obvestil. Sicer se obvestila zaradi 

vsebovanih hiperpovezav lahko znajdejo med smetmi. 

Če prejmemo obvestilo o napaki ali če ne prejmemo obvestila nepričakovano dolgo, se na spletni 

strani http://www.robobraille.org/ obrnemo na RoboBraille za pomoč. Vendar upoštevajmo, da daljši 

dokumenti potrebujejo več časa za prilagoditev. 

V imenu datoteke, ki jo pošiljamo v prilagoditev v zvočni zapis, ne smemo uporabiti znakov za 

šumnike, sicer RoboBraille najbrž ne bo sprejel našega dokumenta in bo odgovoril z napako. Zato 

pred pošiljanjem dokumenta po potrebi spremenimo znake za šumnike v imenu datoteke. 

 

Vir: ZDSSS (http://www.zveza-slepih.si/index.php?naslov=aktualno)  

http://www.zveza-slepih.si/index.php?naslov=aktualno

