Co konkrétně FriendlyVox umí:
Služba umožňuje práci s emailovým klientem. Všechny základní funkce, tak jak jste na ně
zvyklí například z Outlooku, a něco málo navíc. Příjem, čtení, odesílání, vyhledávání, práce s přílohami
a podobně. Mail je navíc propojen do ostatních služeb FreindlyVoxu, proto uživatel může snadno
odeslat například odkaz na zajímavý článek z novin, nebo na bezva video z Youtube.
Zpřístupněny jsou také zpravodajské servery. Mezi ty české patří novinky.cz, idnes.cz, nebo
například Blesk. K dispozici jsou ale také Slovenské, Německé a Anglické zpravodajské servery. Do
projektu je zapojena také společnost Mafra, proto je možné přečíst si zde denní tisk. Momentálně se
jedná o Lidové noviny a MF Dnes, včetně regionálních výtisků. Zajímavou funkcí je také archiv
denního tisku, který umožňuje ohlédnout se za zajímavými událostmi až 7 dní zpětně.
Systém umožňuje poslech cca 1000 rádií, která jsou přehledně dělá podle toho v jakém
vysílají jazyce, ale také podle žánru, který vysílají. Mimo to lze ve stanicích také fulltextově
vyhledávat. Již dříve jsme se zmínili o Youtube. Také ten to bezbřehý oceán informací a zábavy je
uživatelům plně k dispozici.
Řada funkcí Youtube je nevidomým osobám k dispozici pouze prostřednictvím FriendlyVox.
Klasické odečítače si s touto důležitou součástí internetu moc nevědí rady.
Další důležitou součástí služby je zpřístupnění otevřené encyklopedie, s názvem Wikipedie.
Wiki je fenoménem a důležitým zdrojem informací. Uživatelé zde mohou najít podklady nutné pro
studium, ale například také informace o městě, které se chystají navštívit, nebo zde najdou vysvětlení
pojmů, které někde zaslechnou a netuší, co znamenají.
FriendlyVox dále umožňuje pracovat s kontakty, překladačem, tvořit a ukládat si poznámky.
Umí najít předpověď počasí, stejně jako vyhledat v jízdním řádu vhodný vlakový či autobusový spoj,
kterým se uživatel dostane tam, kam se chystá cestovat.
Poví vám také, co bude v televizi a pokud se budete nudit, zahraje si s vám třeba pexeso. Do
budoucna toho ale bude mnohem víc. V plánu je např. zpřístupnění Facebooku či Skype. Projekt ale
směřuje i k dalším často využívaným internetovým službám.
Jedním z velkých problémů, které nevidomé lidi trápí, je obsluha bankovního účtu přes
internet. Teoreticky je problém vyřešen, aplikace internetového bankovnictví minimálně u některých
bank splňují formální požadavky přístupnosti pro zrakově postižené, takže odečítače jsou schopny
s těmito aplikacemi pracovat. Prakticky ale tuto možnost využívá pouze zlomek zrakově postižených,
naprostá většina zájemců a potenciálních uživatelů si na toto řešení pro jeho složitost netroufne.
Koncept, na kterém Je postaven FriendlyVox, zde umožní nabídnout mnohem jednodušší řešení,
které zvládne většina zrakově postižených.

Podobně zajímavá je možnost jednoduchého nákupu potravin a jiného zboží z domova,
prostřednictvím ozvučených e-shopů. Asi si umíte představit, o jak významnou pomoc půjde a pokud
ne, tak zavřete oči a pusťte se na dobrodružnou výpravu mezi regály, Vašeho supermarketu.

