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Anotace:
Cash Reader jsme původně zamýšleli jako jednoduchou pomůcku pro rozpoznávání českých bankovek, která tu
chyběla. Po vydání nás ohromila lavina žádostí o nové funkce, další měny a podporu více jazyků. Od té doby
intenzivně na aplikaci pracujeme a už po roce se můžeme pochlubit, že Cash Reader rozpozná téměř 300
bankovek od více než 40 měn a je přeložen do více než 30 jazyků.
Klademe důraz na maximální přístupnost, snadné používání a neustále přidáváme nové měny, jazyky a funkce.
V rámci plenární sekce vám Cash Reader představím a podělím se o naše plány do budoucna. Později budeme
rádi, když se za námi zastavíte na stánek, kde si můžete aplikaci vyzkoušet a na cokoliv se nás zeptat.

O aplikaci Cash Reader
Cash Reader je mobilní aplikace pro platformu iOS a Android, která rozpoznává hodnoty bankovek od
největšího počtu světových měn. Stačí když otevřete aplikaci, přiložíte bankovku před kameru a její hodnota
bude okamžitě přečtena nahlas. Pokud jste zrovna v hlučném prostředí, nebo jen chcete mít soukromí, tak vám
Cash Reader hodnotu bankovky může i zavibrovat. K tomu všemu pro uživatele se zbytky zraku ukáže velké
kontrastní číslice dané hodnoty bankovky. Celá aplikace umí pracovat s jakoukoliv velikostí textu z nastavení
telefonu nebo v maximálně kontrastní černobílé paletě barev.
Cash Reader lze používat i bez připojení k internetu, po stažení databáze bankovek už internet k jejich
rozpoznávání nepotřebujete. Všechna gesta VoiceOver jsou podporována pro snadnou a efektivní navigaci.

Aplikace rozpoznává české koruny zcela zdarma!
Díky naší spolupráci s Hello bank! je rozpoznávání české koruny k dispozici bez omezení zcela zdarma.
Aplikaci si můžete bezplatně stáhnout na svůj telefon z App Store nebo Google Play. Další informace naleznete
na našem webu https://cashreader.app/cs/ a pro aktuality nás můžete sledovat na sociální síti Facebook a Twitter.

Níže několik fotek z používání Cash Reader

