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KOMUNIKACJA BEZ BARIER

WYZWANIE

Otworzenie przedsiębiorstwa czy urzędu na nowe grupy klientów oraz zwiększenie 
profesjonalizmu świadczonych usług, ze względu na bezproblemowe transakcje 
z osobami głuchymi oraz obcokrajowcami,

Włączenie urzędu czy przedsiębiorstwa w nurt społecznej odpowiedzialności 
biznesu - zniesienie barier komunikacyjnych jest działaniem przeciwko 
wykluczeniom, a dla osób Głuchych czy obcokrajowców w Polsce oznacza 
samodzielność w załatwianiu podstawowych spraw, bez konieczności udziału 
osoby trzeciej,

Niskie koszty wdrożenia usługi, ze względu na szeroko dostępne urządzenia 
mobilne oraz łatwość obsługi aplikacji, co oznacza brak konieczności 
przeprowadzania skomplikowanych szkoleń dla pracowników firmy, 

Sevenet S.A. jest również w stanie osobiście zamówić i dostarczyć końcowe 
urządzenia mobilne, a także dokonać ich wdrożenia w placówce,

Niewielkie koszty, ze względu na abonamentowy charakter usługi „Komunikacja 
bez barier”,

W przypadku instytucji publicznych spełnienie wymagań „Ustawy  z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się”.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Komunikowanie się z innymi jest sprawą podstawową i niezwykle ważną dla 
codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Wyjście do sklepu, urzędu 
czy przychodni może być jednak kwestią bardzo problematyczną dla osób 
Głuchych czy obcokrajowców nie znających języka polskiego. A co jeśli dzięki 
najnowszej technologii można stworzyć narzędzie, które będzie tłumaczem 
dostępnym na wyciągnięcie ręki? Które otworzy firmę czy instytucję 
na nowych klientów i zburzy bariery językowe?

„Komunikacja bez barier” jest rozwiązaniem, które jest w stanie odpowiedzieć 
na te potrzeby. Ten specjalnie zaprojektowany przez Sevenet S.A. system, 
zapewnia dostęp do usługi tłumacza, czy to Polskiego Języka Migowego 
(PJM) czy języków fonicznych angielskiego lub niemieckiego, w momencie, 
w którym jest on potrzebny – natychmiast i bez zbędnych przygotowań. 

System „Komunikacja bez barier” opiera się na solidnych fundamentach nowoczesnej 
technologii oraz urządzeń wiodących na rynku producentów. 
To rozwiązanie stworzone z myślą o zburzeniu barier komunikacyjnych przy 
jak najmniejszym wysiłku ze strony instytucji, sklepu czy urzędu, decydującego się na jej 
wykorzystanie. Działa na zasadzie prostej w obsłudze aplikacji możliwej 
do zainstalowania na dowolnym urządzeniu mobilnym - smartfonie, tablecie, 
czy komputerze dysponującym kamerą i mikrofonem. Aplikacja łączy Klienta 
i obsługę placówki z jednym z wyspecjalizowanych tłumaczy pracujących 
w prowadzonym przez nas Contact Center. Odbywa się transmisja audio i video, która 
umożliwia natychmiastowe tłumaczenie polskiego języka migowego, języka 
angielskiego lub niemieckiego.  Podstawowym medium transmisyjnym jest Internet, 
realizowany, w zależności od potrzeb klienta, poprzez LAN, sieć bezprzewodową, czy 
LTE. System likwidujący bariery komunikacyjne to nie tylko zaawansowana 
technologia. O jakość świadczonej przez nas usługi, dbają też wysoko 
wykwalifikowani tłumacze posiadający specjalne uprawnienia oraz wieloletnie 
doświadczenie.
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