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1. Wat?  

 Ava is een spraak-naar-tekst-app die als last-minute tolk functioneert. Je kunt als 

het ware de spraak lezen. Je kunt Ava op verschillende manieren gebruiken.  

 Om de televisie of radio te laten ondertitelen;  

 Bij groepsgesprekken (eventueel in combinatie met een bluetooth 

tafelmicrofoon) zodat je geen tolk hoeft uit te nodigen;  

 Voor ondertiteling tijdens bijvoorbeeld een hoorcollege.   

 

2. Voor wie en waarom?    

 De app is ontwikkeld voor slechthorende of dove personen. De app is handig, 

omdat slechthorende of dove en horende mensen op een eenvoudige manier met 

elkaar kunnen communiceren. Vaak is dit lastig, omdat horende mensen geen 

gebarentaal kennen en ook niet weten hoe ze goed moeten communiceren 

met personen met een auditieve beperking. De app is opgericht vanuit het idee 

dat er soms situaties zijn waarbij je geen schrijf- of gebarentolk tot je beschikking 

hebt. Met Ava heb je een last-minute tolk op zak.   

 

3. Hoe werkt het?   

 Ava is de eerste op artificiële intelligentie gebaseerde live ondertitelings-

applicatie en service voor personen met een auditieve beperking. Tijdens elk 

gesprek leert Ava de stem beter kennen en verbetert de intelligentie van het 

systeem. Door gebruik verbetert het systeem, waardoor het een steeds beter 

hulpmiddel wordt.   
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 Groepchat | Via een live-ID waar iedereen mee verbonden is, wordt 

bij groepsgesprekken een groepchat gemaakt.   

 Gesprek volgen | Iedere persoon kan reageren via de microfoon van zijn 

mobiel of het toetsenbord. De slechthorende of dove persoon kan het gesprek 

makkelijk volgen, omdat hij of zij ieders reacties kan lezen. Met Ava raak je de 

draad van het gesprek niet kwijt en lees je de woorden gewoon terug.   

 Ondertitelen | De live-ID kan je ook gebruiken om theaters, bioscopen, 

congressen of kerkdiensten te laten ondertitelen.  

  

4. Prijs   

 AVA biedt verschillende betaalopties aan:  

 Gratis | AVA ondertitelt 5u/maand gratis. Je kan transcripten opslaan en 

delen.   

 Premium abonnement | Hiermee kan je de app onbeperkt gesprekken laten 

ondertitelen en kun je de ondertiteling laten vertalen in zestien verschillende 

talen.   

 Pro/Campus/Welcome abonnement | Deze abonnementen zijn inzake 

veiligheid en privacy afgestemd op gebruik door bedrijven en bevatten 

handige extra’s zoals het gebruik van de webapplicatie (zodat Ava op de 

laptop/computer kan worden gebruikt), een woordenboek waardoor 

Ava sneller kan leren en een vertaalmogelijkheid.   

  

5. Taal  

 AVA is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Nederlands.  

  

6. Type en platform    

 Ava is een applicatie, beschikbaar voor smartphones en tablets die draaien op 

Android en iOS.   
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7. Meer weten?   

 Bekijk de promotievideo van AVA hier.  
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https://www.youtube.com/watch?v=GJSWTJDxn5k
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