ClaroValfrihet!
- bygger på framgången av talsyntesen ClaroRead Plus

Vad är ClaroValfrihet?
Claros populära talsynteser finns för att öka elevers läsoch skrivförmåga i över hälften av Sveriges kommuner.
Få text uppläst, inbyggd skanningsfunktion med bl.a.
skanna från skärm. Köp även till nya ClaroStava!
ClaroValfrihet är lösningen om din skola eller kommun
har en blandat IT-miljö! Välj Claros talsyntes till en eller
flera plattformar i vårt flexibla avtal!

ClaroValfrihet innebär att du får
•

En licens - flera plattformar

•

Gratis konsultation - kontakta oss för att få gratis rådgivning om vad som passar bäst
för er

•

Fri avtalsform - du väljer själv om du vill abonnera eller köpa produkterna

•

Support - du får installationshjälp och användarhjälp

•

Utbildning - detta kan ske via Webinar eller på plats hos er

•

Tillgängligt via Skolon - våra produkter finns i Skolon

•

ClaroStudieverktyg - förutom talsynteser finns även ett antal Studieverktyg

•

Plattformar - få talsyntes för PC, MAC, iOS, Google Chrome och som webbaserad
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ClaroRead Plus
Talsyntesprogram som 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 andra bildformat.
Finns för PC & MAC.

ClaroStava
ClaroStava är rättstavningsprogrammet som hjälper dig i din skrivprocess
med: felstavade ord, homofoner, långa och korta vokaler,
särskrivningar, homonymer, bildstöd, ordförklaringar och stavningsstöd i alla
program. Få talsyntes och rättstavning i ett och samma program!
ClaroStava nås via ClaroRead Plus PC och ClaroRead Pro PC.

ClaroRead Chrome Premium
ClaroRead Chrome Premium är ett tillägg som installeras i Google Chrome
på din dator eller Chromebook för att få text uppläst. Genom tillägget kan
du bl.a. skanna från skärm, läsa från Google Docs och PDF-filer, läsa i andra
tillägg, välja på en mängd röster och mycket mer.

ClaroRead Anywhere
ClaroRead Anywhere är en webbaserad ordbehandlare som används för att
skriva eller få skriven text uppläst med tal.Här finns en mängd bra funktioner som ex. en OCR-funktion som gör att du kan få dina PDF-filer upplästa.

iOS-app: ClaroSpeak Plus
App med avancerad talsynteslösning, har OCR-funktion och möjlighet att
välja rösten Erik.
I ClaroSpeak Plus Svenska kan du välja en funktion som markerar texten
visuellt samtidigt som orden läses upp, ställa in flera olika färger och teckensnitt för optimal läsning och använda ordprediktion för att hjälpa dig att
skriva. ClaroSpeak Plus är en utmärkt app för korrekturläsning genom att
lyssna på text, hjälp vid läs- och skrivinlärning och att skapa ljudfiler från
valfria texter.
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