CLAROREAD INSTALLATION
Alasdair King, Claro Software, February 2010

Installationsanteckningar för:
ClaroRead Plus V5.5 (CRP)
WordRead Plus V5.5 (WRP)
Save to Video (StV)
Scan2Text 4 (S2T)
Advanced Settings Editor (ASE)

TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTERNA
CRP, CR och WRP har alla en talande verktygsrad med varierande tillgång till olika funktioner.
CRP inkluderar Scan2Text med en separat startfil (exe). Detta ger tillgång till en skanning/OCR funktion som
använder sig av Omnipage 16.3.
Alla program (CRP, CR och WRP) inkluderar SavetoVideo.
CRP och CR inkluderar Programmet avancerade inställningar som ger möjlighet att konfigurera ordprediktion,
stavning osv.

Alla våra installationsfiler är Windows Installer (MSI) filer.

OPERATIV SYSTEM
Windows XP Service Pack 3 eller senare (eller Service Pack 2 med MSXML 6.0 installerat) 32-bit. 64-bit fungerar
med vissa fel.
Windows Vista 32- eller 64-bit.
Windows 7 32- eller 64-bit.
Windows server 2003 och 2008.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INSTALLATION I STANDARD WINDOWS SYSTEM
* Alla programmen är baserade på Microsoft Visual Basic 6. Av det skälet kommer Runtime (msvbvm60.dll) att
vara aktiv på alla operativ system som stöds. Den återdistribuerbara filen vbrun60sp6.exe uppdaterar VB6 för
målmaskinen om det behövs. Om VB6 Runtime är trasig kommer ingenting att köras.

* Verktygsraden kräver Microsoft XML 6.0, som finns I Windows XP Service Pack 3 eller senare. Om du har
Windows XP Service Pack 2 kan du installera MSXML 6.0 med msxml6.msi och allt borde fungera. Om MSXML
6.0 inte är tillgänglig kommer verktygsfältet ha konstiga namn på varje knapp och vara väldigt stor.
WRP, CRP och CR fungerar med Microsoft Windows XP Service Pack 3 eller senare utan förbehåll. Det är XP
operativsystem patchade från 2006 och framåt.

* Scan2Text använder Omnipage skannings komponenter. Dessa kräver:
(1) Microsoft Visual C++ 2005 Runtime (det är version 8 av Visual C++ Runtime).
Visual C++ komponenterna installeras via vcredist_x86.exe. Det är 32-bit versionen av Visual C++ Runtime men
eftersom Omnipage komponenterna är 32-bit fungerar allt som det ska. vcredist_x64.exe krävs inte. Om
Runtime inte installeras korrekt kommer meddelandet "Licensnyckeln kunde inte laddas" när du försöker köra
Skanna från PDF/Fil från ClaroReads verktygsrad.
(2) The Microsoft XML 4.0 library. Detta krävs för att Omnipages Skanner installationsguide ska starta från
Skanna fliken I CRP:s inställningar som körs ifrån verktygsraden eller om scannerwizardu.exe körs direkt. Detta
finns tillgängligt i filen msxml.msi. DLL:erna är msxml4.dll och msxml4r.dll.

* Save to Video kommer att fungera, men kvaliteten av produktionen kommer att bero på installerade codecs.
Kontakta support för mer information eller se help.clarodownloads.com för vissa distribuerbara codec paket.

INSTALLATIONSPLATSER
Huvudprogrammet installeras som standard i ”\Program\Claro Software\(Produkt namn)”, t.ex.
”C:\Program\Claro Software\ClaroRead Plus V5.5" för ClaroRead Plus V5.5. Detta kan ändras av användaren.
Installationen är alltid per dator, inte per användare.
Acapela röster installeras till ”\Program]\Acapela Voices”, t.ex. "C:\Program\Acapela Voices". Detta är
hårdkodat.
StV komponenterna installeras till ”…\Delade filer\VideoEdit Control from Claro Software”, t.ex.
"C:\Program\Delade filer\VideoEdit Control from Claro Software". Detta är hårdkodat.
Scan2Text Omnipage komponenterna installeras till ”…\Delade filer \Omnipage 16 Scanner Engine for Claro
Software”, t.ex. ”…\Delade filer \Omnipage 16 Scanner Engine for Claro Software". Detta är hårdkodat.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Detta är Windows komponenter som måste vara tillgängliga och verksamma på målmaskinen
(komponenter som inte är Windows och används av programmen finns installationsmapparna):

* Microsoft Visual C++ 2005 (8.0) Runtime (atl80.dll, msvcm80.dll, msvcp80.dll, msvcr80.dll, mfcm80.dll,
mfc80.dll, mfcm80u.dll, mfc80u.dll). Se ovan (punkt 1) för detaljer.

**********************************************************************************
* SAPI5 Microsoft Speech Object Library (sapi.dll)
Detta medföljer på Windows XP och senare operativsystem. Det kan uppdateras eller åtgärdas med SAPI5.MSI
om det behövs. SAPI4 (Windows 2000) stöds inte.

**********************************************************************************
* Microsoft Internet Explorer (ieframe.dll)
* Microsoft Script Control (msscript.ocx)
* Microsoft Script Host Object Model (wshom.ocx)
Detta kan vara inaktiverat eller inte finnas på vissa maskiner. Det kan hämtas eller repareras från "Windows
Script 5.6 för Windows XP och Windows 2000" redistributable från Microsofts webbsida.

**********************************************************************************
* Microsoft Scripting Runtime (scrrun.dll)
* Microsoft Windows Installer Object Library (msi.dll)
* Microsoft XML 6 (msxml6.dll)
Se ovan (punkt 2) för detaljer.

**********************************************************************************
* Microsoft Common Dialog control (comdlg32.ocx, olepro32.dll, stdole2.tlb, asycfilt.dll,
oleaut32.dll)
Detta installeras av comdlg32.msm Microsoft redistributable.

**********************************************************************************

MER:
I /programs/InstallAll-sv.txt och IntallClaroReadPlus-sv.txt finns exakt vad som installeras om man
kör installationen från skivan.
Följande filer installeras under installationsprocessen (om valet är alla program):
ClaroReadPlus55-sv_sv2.msi
vcredist_x86.exe (Windows komponenter)
msxml.msi (Windows komponenter)
msxml6.msi (Windows komponenter)

ClaroCapture-Swedish.msi
ClaroView-Swedish.msi
ScreenRuler-Swedish.msi
AccessiblePDF-sv.msi
vbrun60sp6.exe (Windows komponenter)
+ valda röster

Se http://help.clarodownloads.com/networkInstallations.php
för mer information eller kontakta support på support@clarosoftware.com.

Workarounds:
I V5.5.20 är det hårdkodat att ClaroRead och WordRead ska installeras på C:\.
Från ClaroSoftware (byt ut ClaroReadPlus mot WordReadPlus om det ska gälla för WordRead Plus) :
This is a problem that will be fixed in the next version. Apologies but the workaround is quite
cumbersome.
In order to install to a custom location they will need to modify the contents
of the DVD:
1. Copy the contents of the DVD to your computer.
2. In the copy locate the Programs folder in the root.
3. Open the InstallAll-de.txt or InstallClaroReadPlus-de.txt file
4. Change the "msiexec /i ClaroReadPlus\ ClaroReadPlus55-sv_sv2.msi "line to read
"msiexec /i ClaroReadPlus\ ClaroReadPlus55-sv_sv2.msi INSTALLDIR="D:\path"" where
"D:\path" is the installation destination.
5. Save the file.
6. Run Install-de.exe in the root of the copy and select either Install All or
Install ClaroRead.

If you need to do this on multiple machines then it is easier to burn the
modified files to a DVD and use that in place of the one we sent out. “
We apologies for the inconvenience.
ClaroSoftware ltd

