Claro Studieverktyg
Verktyg från Claro Software som underlättar inlärningen och ökar
koncentrationen framför datorskärmen. För dig som har PC.

•
•
•

ClaroRead Plus

ClaroCapture

Talar när orden skrivs, bokstav
för bokstav, ord eller mening.
Ljudning, stavningskontroll och
ändring av layout, text, teckensnitt
och färger när du arbetar i Word.
Homofonkontroll, ordprediktion,
ordförklaring. Spara text till ljudfil
eller till video. Skanning från papper, pdf eller skärm.

Samla ihop text från alla sorters
dokument och webbsidor och få
med källhänvisning automatisk i
en projektfil. ClaroCapture kan
även samla ihop färgöverstruken
text i Worddokument. Ett forskningsverktyg för användning i
uppsatser, rapporter med mera.

ClaroIdeas

ScreenRuler

Planera innehållet i rapporter,
uppsatser och presentationer.
Skapa mindmaps som hjälper dig
att samla tankar och uppslag.
Tankekartorna kan konverteras till
Worddokument eller PowerPointpresentationer. De kan också
infogas i PDF-filer eller föras över
till din smart phone.

Hjälper dig att se och koncentrera
dig på texten du läser på datorskärmen. Programmet lägger en
”remsa” tvärs över skärmen. Du
styr ”remsan” med musen, och
den går att göra bredare eller
smalare. Du kan också tona ner
omgivande text.

Claro BookReader

ClaroView

Öppna e-böcker i PDF-format
och få dem upplästa. Har välfungerande sidnavigering. Möjlighet att skriva i PDF-filen. Skapa
bokmärken för relevanta avsnitt.
Använd sökfunktionen för att
snabbt hitta den del av texten som
intresserar dig.

Hjälper dig att lättare läsa på din
datorskärm. Programmet lägger
ett färgfilter över skärmbilden
och du kan själv välja färgton och
intensitet. Du väljer färg på överlägget genom att klicka på en av
de åtta färgerna. För att justera
färgens intensitet använder du
skjutreglaget.

Talande miniräknare

Accessible PDF

Gör kalkylatorn i Windows
talande. Skriv siffror och gör
uträkningar med nummertangentbordet och få dem upplästa
automatiskt. När du trycker på
Retur läser programmet upp resultatet av uträkningen.

Öppna PDF-dokument i ett format som kan vara lättare att läsa
än originalet. Öppna som webbsida eller rent textdokument.
Möjlighet att ändra fäger, typsnitt
och textstorlek. Har även zoomfunktion. Spara din konverterade
PDF för framtida användning.

Är din skola intresserade av utbildning i dessa program?
Vill ni ge eleverna möjlighet att använda programmen hemma
genom att teckna serviceavtal?
Vill ni veta vad vi erbjuder för studieverktyg till Mac? Kontakta oss!
För ytterligare information besök www.svensktalteknologi.se eller ring oss på telefon 0454-30 08 08

