Sanako Pronounce
Sanako Pronounce je inovativní software pro zlepšení výslovnosti
v cizím jazyce. Jeho jednoduchost a hravost ho předurčuje
ke každodennímu využití ve školách a institucích, které chtějí výrazně
podpořit kvalitu mluveného slova.

POSLECHNĚTE, VYSLOVTE, OPRAVTE CHYBU

Sanako Pronounce
Pronounce kombinuje techniku rozeznávání
hlasu a převodu textu na řeč. Propojením těchto
dvou technologií vznikl silný autoevaluační
nástroj. Poslechněte si autentický model
výslovnosti, zopakujte ho, a nahrajte vlastní
hlas. Pronounce vyhodnotí Vaší výslovnost,
a pokud není vše dokonalé, můžete celý proces
zopakovat.
AUTOMATICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA
Po nahrání vlastního hlasu, software analyzuje míru
shody s modelem na číselné stupnici a barevně
indikuje části slov, které nebyly vysloveny správně.
Vizuální přístup hodnocení, podporuje motivaci
studenta a napomáhá učení se na základě vlastní
chyby.

ZVOL SI SVŮJ TEXT
Jakýkoly text může být jednoduše převeden
do mluvené řeči v perfektní kvalitě studovaného jazyka.
Obtížná slova či problematické fráze jednoduše napište
(zkopírujte) do zabudovaného editoru a vytvořte si
cvičení na míru.

PODPOROVANÉ HLASY
Sanako Pronounce podporuje standardní hlasy, které
nabízí OS Windows. Ve verzi 10 jsou z běžných jazyků
k dispozici:

SANAKO PRONOUNCE MANAGER
Pronounce manager je zastřešující aplikace umožňující,
posílat, monitorovat, a od studentů vybírat hlasová
cvičení. Vytvořte si třídu složenou z jednotlivých
žákovských stanic, kde studenti individualně pracují
v Sanako Pronounce, ale zůstaňte správcem jejich aktivit.
Odevzdání a evaluace: Pronounce Manager zjednodušuje
distribuci hlasových materiálů mezi učitelem a žákem.
Odevzdaná cvičení jsou objektivně odnocena a mohou
být uschována k archivaci nebo dalšímu použití. Učitel
vidí živý náhled žákovského postupu.

VÝHODY PRONOUNCE
ü

Výrazné zlepšení výslovnosti na základě
opakování autentických hlasů.

ü

Více času pro individuální trénink každého
studenta.

ü

Možnost rozlišit cvičení v kolektivu
s odlišným stupněm jazykových dovedností.

ü

Neúnavný hlasový model pro zlepšení
výslovnosti.

Počítač s OS Windows 8 nebo 10, sluchátka
s mikrofonem.

ü

Nestranné objektivní hodnocení založené na
principu automatického rozpoznávání hlasu.

PRODEJNÍ CENA

ü

Autoevaluace výslovnosti setří čas a námahu
učitele.

ü

Okamžitá indikace slov, které potřebují více
trénovat motivuje studenta.

•
•
•
•
•

Angličtina (UK)
Angličtina (US)
Španělština
Francouzština
Němčina

V případě, že vyžadujete dokonalé hlasy s autentickým
přízvukem, rádi Vám nabídneme naše prémiové hlasy.

CO POTŘEBUJETE

Sanako Pronouce
Sanako Pronouce Manager
Sanako sluchátka

580 Kč / počítač
920 Kč / učebna
2 480 Kč / ks

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Nabídku řešení pro Vaši učebnu Vám rádi zpracujeme.

PRONOUNCE VIDEO
Naskenujte tento QR kód nebo jděte na
www.sanako.com/products/pronounce
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