EasyProducer, version 2 – Kom igång guide
EasyProducer gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt förvandla ett Word dokument till en fullt
synkroniserad digital talbok i DAISY-format (DTB). DTB skapade med EasyProducer kan spelas i
alla DAISY-spelare som stödjer DAISY 2.02.
Starta EasyProducer
EasyProducer installeras som ett instickprogram i Microsoft Word och kan inte köras fristående.
Förutsatt att EasyProducer är installerad på datorn så dyker EasyProducer upp som ett alternativ i
menyfliksområdet eller menysystemet beroende på vilken version av Word du har installerad på
din dator.

Bild föreställande EasyProducer som en del av menyfliksområdet i Microsoft Word 2007.

Bild föreställande EasyProducer från menysystemet i Word 2003.

Spela upp dokument i Word
När som helst kan du trycka på knappen Spela (2) för att spela upp innehållet i det aktuella
dokumentet i Microsoft Word. När du trycker på knappen Spela visas ikonen för Stopp på
verktygsraden. Trycker du på knappen Stopp (2), avbryts uppspelningen.
Allteftersom texten läses upp markeras den motsvarande texten på skärmen. Markeringen
baseras på den inställning du har gjort i inställningsdialogen (7) under fliken ”Text”. När du startar
programmet för första gången är det inställt på att markera mening för mening vid uppläsning.
Du kan markera vad som ska läsas upp. Placera musmarkören där du vill börja uppspelningen
och tryck på knappen Spela (2). Du kan också markera ett textavsnitt och sedan trycka på
knappen Spela (2) för att få den markerade texten och inget annat runt omkring uppspelat
Byt röst
Vill du byta uppspelningsröst kan du göra det i inställningsdialogen (7) under fliken ”Ljud” (eller
direkt via (8) om du kör Word 2007. Den svenska rösten som följer med som en del av
EasyProducer heter ”Alva” och visas i listan som ”ScanSoft Alva_Full_22kHz ”.
Arbetsgång för att omvandla ditt Word-dokument till DAISY
1. Öppna ett Word-dokument eller skapa ett nytt.
2. För att möjliggöra kraftfull navigering mellan rubriker (kapitel) i det färdiga DAISY-materialet så
krävs det att du i ditt Word-dokument definierar vad som är brödtext och vad som är rubriker.
För att definiera en rubrik så markerar du texten och trycker sedan något av följande
kortkommando beroende på vilken typ av rubrik det är:
Rubrik 1: Ctrl + Alt + 1
Rubrik 2: Ctrl + Alt + 2
Rubrik 3: Ctrl + Alt + 3
Kortkommandon för att definiera rubriker i Word kan variera beroende på vilken version av
Word du har installerad. Om kortkommandona ovan fungerar så kan du prova Alt + 1 - 3.
3. När du är nöjd med ditt dokument (så som du vill att det ska se ut när du läser upp det i en
DAISY-spelare) så är det dags att välja vilken talsyntesröst som ska användas för skapande
av ljudet. Följ instruktionerna under ”Byt röst” ovan för information om hur att byta röst.
4. Nu är det dags att omvandla dokumentet till en DTB, men först så kanske du vill spara ditt
Word-dokument (ej nödvändigt). Tryck sedan på knappen ”Spara DTB” (4). En dialog visas på
skärmen som visar hur långt i omvandlingsprocessen som EasyProducer har hunnit (se bild
nedan). När processen har nått 100% så stängs dialogrutan och omvandligen är färdig.
a. Tänk på att desto större dokumentet är ju längre tid tar det att omvandla.

5. Dolphins uppspelningsprogramvara EasyReader följer med som en del av EasyProducer för
att du ska kunna lyssna och se hur resultatet blev. Tryck på knappen ”Öppna DTB” (5) och en
lista visas med den senast skapade DTB-titeln markerad. Tryck på knappen ”Öppna” och
EasyReader startas och, vipps så kan du spela din fullt synkroniserade digitala talbok och
navigera på oslagbart DAISY-manér.
a. För mer information om EasyReader hänvisas dokumentet ”Komigång med
EasyReader.doc”, alternativt EasyReaders inbyggda hjälp (F1)
6. Om du vill bränna din DTB till en CD/DVD-skiva så trycker du på knappen ”Bränn CD” (6). Följ
sedan instruktionerna på skärmen.
Om du vill spara din DTB till ett specifikt ställe på datorn så måste du först kontrollera var
denna DTB har sparats. Du gör detta genom att öppna inställningsdialogen (7). Under fliken
”DTB” visas var din DTB är sparad (som standard är sökvägen
C:\Användare\användarnamn\Dokument\My DTBs). Antingen tar du dig till denna mapp med
hjälp av ”Utforskaren” / ”Den här datorn” eller så anger du en annan sökväg dit du vill att dina
framtida DTB ska sparas och gör om från steg 4 ovan.
Att jobba med ikoner, se bilder på sidan ett
Knapp 2 startar/stoppar uppspelning av Word-dokumentet.
Knapp 1 flyttar till föregående ord, mening eller stycke (beroende på vald markeringsnivå).
Knapp 3 flyttar till nästa ord, mening eller stycke (beroende på vald markeringsnivå).
Knapp 4 sparar aktuellt Word-dokument som en DTB
Knapp 5 öppnar en DTB för uppspelning i EasyReader.
Knapp 6 bränner en DTB på CD/DVD.
Knapp 8 välj talsyntesröst för uppspelning i Word-dokumentet och för ljudet i DTB:n.
Knapp 9 komplett användarmanual.
Hjälp och support

För mer detaljerad hjälp om EasyConverter hänvisar vi till användarmanualen. Du öppnar
användarmanualen genom att trycka F1, alternativt trycker du på frågetecknet (8) och väljer
”Hjälp” från menyn som visas.
Kontakta oss gärna om du har några frågor.
Dolphin Computer Access AB
S:t Olofsgatan 42
Box 132
521 02 Falköping
Tel: 0515 821 75
Fax: 0515 808 47
Internet: www.YourDolphin.com
E-post: office@dolphinse.com

