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Fyra högkvalitativa röster som läser upp allt från din
PC med klar och tydlig stämma.
Arbetar tätt tillsammans med Microsoft Word 2003 och 2007. Läser all
text med markörmedföljning samt läser vartefter du skriver. Ändra layout,
teckensnitt samt färg på text och bakgrund med ett enda musklick.
I kombination med Internet Explorer 6 eller 7 kan varje webbsida
konverteras till tal. Håll bara muspekaren över texten eller klicka på spela.
En knapp för kontroll av text – kontrollera stavning, betydelse, homofoner
och definitioner i Microsoft Word. Tydliga illustrationer som hjälper till att
välja rätt ord.
Extraprogram som inkluderar den talande kalkylatorn och ClaroCapture.
Innehåller den unika läslinjalen ScreenRuler som gör det lättare att läsa
på din PC.
Innehåller ClaroView, ett "färgfilter" som underlättar för vissa att se
på skärmen.
Få PDF-filer visade som ren text eller som en webbsida med hjälp av
Accessible PDF. Man kan då ändra teckensnitt, text- och bakgrundsfärg
för att ytterligare öka läsbarheten.
Gör texten i PDF-filer åtkomliga genom att konvertera dem till
dokument som kan redigeras i Microsoft Word.
Innehåller ett verktyg för ordprediktion, med en grundläggande ordlista
med de vanligast förekommande orden i det svenska, brittisk-engelska och
amerikan-engelska språken. Möjlighet att skapa flera prediktionsordlistor
för olika ämnesområden.
Unikt program för avancerade inställningar med vilket användare och
handledare kan konfigurera ClaroRead. Ändra standardinställningar för
teckensnitt, skapa ämnesspecifika prediktionsordlistor och lägg till
"lättförväxlade och svåra" ord till homofonordlistan.
ClaroRead Plus skannar och konverterar pappersdokument, pdf-filer och
andra filer på över 50 olika språk till redigerbara och tillgängliga dokument
i Microsoft Word med OCR-motorn från Omnipage 16.
Inkluderar två extra svenska röster, Elin och Ingrid (SAPI 4 och SAPI5)
Paket med en CD och ett portabelt WordRead Plus V5 USB. Detta körs
direkt från USB-minnet på vilken PC som helst – inga filer installeras.
4 röster medföljer.
Köp till paketet Voices Xtra som innehåller 20 Sapi-röster på 14 olika språk
för endast 480 kr. Finns även att köpa separat för 580 kr
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