Produktkatalog
Det är vi som ger er tillgänglighet.
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Tillgänglighet ökar delaktigheten i
samhället!
Det är med stor glädje att fler och fler skolor och kommuner köper och använder
digitala lärverktyg till sina elever och att man har upptäckt den stora nyttan av att
erbjuda dessa verktyg till alla elever.
Den andra stora glädjen är elevsajten.se som fortsätter att utvecklas med fler och
fler användare och anslutna företag.
Med vårt och andras serviceavtal gör det möjligt för alla elever att använda
programmen hemma. Skolan och eleverna har ett samlat ställe för sina program
men även säkra att ha den senaste versionen då utvecklingen går mycket fort med
ny teknik och versioner av olika program.
Idag kan vi erbjuda produkter som är för PC, Mac, Linux, webbaserade samt appar
och då har jag bara nämnt program för uppläsning av text. Sedan har vi alla andra
produkter för olika behov.
Nyheter
Claro Software produkter utvecklas och kommer med nya versioner för att kunna
möta behoven och uppdateringar som görs på operativsystem.
Många bra nyheter har kommit i den senaste versionen av ClaroRead PLUS och
Pro.
Vi har även introducerat nytt service avtal som gör det möjligt för skolor och
kommuner att blanda PC och Mac och ändå ha tillgång till samma verktyg i båda.
Vi lanserar också flera nya webbaserade produkter: Glosboken, Languagenut och
MyProfile för att nämna några av nyheterna.
Viktigt att veta är att vi hela tiden arbetar med att utveckla vårt sortiment och
tjänster. Därför är det viktigt att besöka vår hemsida och att följa oss på Facebook.
Vårt mål är att ge alla tillgänglighet till information, studier och att utvecklas.
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Framtidens verktyg
Framtidens verktyg är redan här. Med hjälp av
modern digital teknik finns redan flera roliga,
effektiva och pedagogiska skrivhjälpmedel.
Programmen är lätta att använda och ger snabbt
effektiv hjälp. Inga specialkunskaper krävs och
programmen är gjorda för att
användas i vanliga datorer, både PC och Mac.

Nyheter!

Innehållsförteckning
NYHET!
Spara ner din profil på
vilken dator du vill.
Läs mer på
sidan 7

GLOSBOKEN
Nytt smart sätt att plugga
glosor på. Sidan 13

LANGUAGENUT
Stödjer språkinlärningen.
Sidan 13
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Talsyntes

WordRead Plus och ClaroRead Plus
talsyntes är ett mycket effektivt
dataprogram för dig som behöver
stöd med att läsa och skriva.
Designad med högsta enkelhet,
anpassningsbarhet och flexibilitet.
Studerande i alla åldrar och oavsett
graden av förmåga får tillgång till
en värld av information med hjälp av
WordRead Plus och ClaroRead Plus.

ClaroRead Plus, Pro och WordRead Plus talsyntesprogram är lätta att använda och är ett perfekt integrerat
verktyg för användning tillsammans med Microsoft Office.
ClaroRead Plus, Pro och WordRead Plus kan läsa upp text i
såväl Microsoft Word som internet Explorer.
Med ClaroRead Plus och Pro kan du också skanna
pappersdokument, boksidor och PDF-filer och få det
uppläst direkt på skärmen.
När du använder Microsoft Word finns förbättrad
stavningskontroll, synonym-ordbok och lexikon i ClaroRead
Plus, Pro och WordRead Plus.
ClaroRead Plus och Pro innehåller även homofonkontroll
och ordprediktion. Programmen anpassas lätt utifrån individuella behov.

WordRead Plus och ClaroRead Plus är tillgänglig som singellicens,
5-10-användare, skollicens och kommunlicens. Vid köp av skol/kommunlicens får programmet installeras fritt i alla skolans/kommunens datorer.
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Varför välja ClaroRead Plus och Pro?
ClaroRead Plus innehåller fler röster och kan även skanna
och konvertera pappers-dokument, pdf-filer och andra
filer på över 50 olika språk till redigerbara och tillgängliga
dokument i Microsoft Word med OCR-motorn från senaste
Omnipage.
ClaroRead Plus innehåller ett verktyg för ordprediktion, dvs
ger förslag på ord, med en grundläggande ordlista med
de vanligaste förekommande orden i det svenska, brittiskengelska och amerikansk-engelska språken. Där finns även
homofon-kontroll, markerar ord som uttalas lika men stavas
olika och har olika betydelse.

Talsyntes

Vi omvandlar text till tal.
För att kunna lyssna på text i datorn behövs en talsyntes.
En talsyntes omvandlar text till tal.
Programmet kan läsa text i e-mail, ordbehandlingsprogram,
programmenyer, pdf-dokument eller information på Internet.
ClaroRead Plus och WordRead Plus erbjuder även en möjlighet
att spara ned textdokument som ljudfiler.
Våra populära talsyntesprogram heter WordRead och
ClaroRead och finns i dessa versionerna.

ClaroRead Plus Pro PC
ClaroRead Plus PC/ MAC
WordRead PC
WordRead Plus PC/MAC
WordRead Plus USB PC/MAC

WordRead Plus
på USB, till
Mac & PC.

ClaroSpeak
Talsyntes APP för iPhone
ClaroSpeak är en avancerad talsynteslösning som kan läsa upp texter med ett urval av
naturliga människoröster. I ClaroSpeak kan du välja en funktion som markerar texten
visuellt samtidigt som orden läses upp – och ställa in flera olika färger och teckensnitt
för optimal läsning. ClaroSpeak kan skapa ljudfiler från valfria texter, vilket underlättar
läsning, ger god hjälp vid läs- och skrivinlärning och gör den till en utmärkt app för
korrekturläsning, det vill säga lyssna på text.
ClaroSpeak ingår i Claro-sortimentet av talsynteslösningar och kompletterar våra
framgångsrika produkter ClaroRead Plus för PC och ClaroRead Plus för Mac.
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Serviceavtal
Komplettera WordRead Plus eller ClaroRead Plus skol- eller kommunlicens med
ett serviceavtal så blir det enklare. Serviceavtalet ger tillgång till ett antal tjänster
och förmåner, beroende på vilket serviceavtal man väljer.
Uppgraderingar:
Har du ett serviceavtal får ni fri tillgång till nya
uppgraderingar.
AnvändarSupport:
Skolan/Kommunen kan själva utse en egen ”AnvändarExpert” (förslagsvis en pedagog) som vi kan informera om
programmens nytta, funktioner och finesser.
Skolans ”Expert” har även sin egen kontaktperson hos oss
med direktnummer.

Elevsajten:
elevsajten.se ger en samlad bild över skolans/kommunens
elevlicenser från medverkande leverantörer. Där kan elever
och tekniker, med sina inloggningar, ladda ner de program
man behöver efter sina behov. Teknikerna hos Er får eget
konto där mer teknisk information finns och för nedladdning
av senaste programvaran av skol/kommun-licensen och de
röster som ingår. elevsajten.se ger också möjlighet att ladda
ner demoversioner av andra program man vill testa.

TekniskSupport:
Med ett serviceavtal har ni alltid tillgång till extra installationoch teknisk support men också en egen kontakt person hos
oss.

Hemlicens:
Fri hemlicens för PC och för MAC WordRead PLUS och ett
stort antal röster på flera olika språk ingår. Programmen finns
tillgängliga för alla elever och lärare att privat laddas ner för
att användas hemma. Nedladdningen skyddas av användarnamn och lösenord.

Extra skol- eller kommunlicens för MAC eller PC:
När man vid köp av skol- eller kommunlicens för PC, samtidigt tecknar serviceavtalet 2.0 så får man tillgång till skoleller kommunlicens även för MAC och vise versa inkl. alla
Vocalizer-röster som finns tillgängliga för respektive program.

Tal till hemsidan
Skolans hemsida får tillgång till tjänsten SpeakIT som är en
lyssnatjänst där alla besökare till skolans hemsida kan få
texten uppläst av en talsyntes.

Skol- och kommunlicens på ClaroIdeas för PC och
WordBanks för PC:
ClaroIdeas är ett användarvänlig mindmapping-program som
kan användas i olika former såsom planering, beskrivningar
och presentationer. WordBanks är ett ordsorteringsprogram
där du själv skapar ordlistor från texter. Bestäm själv ordens
längd och hur de ska sorteras.
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Pris för Serviceavtal:
Endast de som har köpt en skollicens/kommunlicens kan
beställa ett serviceavtal. Serviceavtalet fungerar som en
prenumeration. Beställaren faktureras årsvis i förskott och avtalet löper under en avtalsperiod som är 12 eller 24 månader.

Våra tjänster

Succé!
Över 200 000
elever är nu
anslutna.

Allt på ett ställe – elevsajten.se
En sajt för både elever och pedagoger.
Allt om hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter.
Tillgång till skolans/kommunens
samtliga inköpta produkter.
Gratis Online hårddisk

Eleven har egen elevlicens och kan
testa flera produkter kostnadsfritt.
Forum för debatt, nyheter och
forskning.
Tillgängligt både i skolan och hemma.

Elevsajten är tillgänglig för skolor och kommuner som har tecknat ett serviceavtal med Svensk Talteknologi.
Elevsajten är framtagen i samarbete med Sveriges ledande leverantörer av hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter.
De digitala lärverktygen rekommenderas av Sveriges Logopeder och Skoldatatek.

NYHET!
Nu kan du spara
ner din profil var
du än är.

MyProfile
- sparar ner din profil/inställning
MyProfile är det smarta programmet som sparar ner din profil/inställning från olika
program. Detta är bra för dig som använder olika datorer på en skola, hemma eller
andra ställen och vill använda samma inställningar i dina program.
Kontakta oss för mer information.
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Läshjälp och minnesstöd
ClaroCapture
Med programmet ClaroCapture kan du samla ihop text från alla sorters dokument och webbsidor, och få med källhänvisning automatiskt i en projektfil. Denna kan i sin tur skickas till
Word eller PowerPoint. ClaroCapture kan också samla ihop färgöverstruken text
i worddokument.
Skicka till valfritt program
ClaroCaptures verktygsrad låter dig fånga text från din dator och exportera resultatet till
Microsoft Word eller till Urklipp färdigt att klistras in i valfritt program.
Forskningsprogram
ClaroCapture är ett forskningsverktyg som hjälper användaren samla ihop text och referenser
från en dator för användning i uppsatser, rapporter med mera. ClaroCapture ingår även vid
köp av talsyntesprogrammen WordRead Plus och ClaroRead Plus.

ClaroView
Läs lättare på PC
ClaroView är en nyskapande men enkel programvara som hjälper dig att lättare läsa på din
PC-skärm. Programmet lägger ett "färgfilter" över skärmbilden och du kan själv välja färgton
och intensitet. Ingår i ClaroRead Pro, ClaroRead Plus och WordRead Plus

ClaroIdeas
ClaroIdeas är en enkel, stark och bra visuellt mindmappingprogram som kan användas i olika former såsom forskning, planering, beskrivningar och presentationer.
ClaroIdeas hjälper användaren att fånga och samla idéer, bilder, anteckningar, webblänkar,
ljudfiler och videofiler med mer frihet, flexibilitet, tydlighet och kreativitet. Detta gör lärandet
roligare oavsett om man använder det i skolan eller i hemmet.

ScreenRuler
ScreenRuler är en PC-programvara som hjälper dig att se och koncentrera dig på
texten du läser på datorskärmen.
Programmet lägger en ”remsa” eller linje tvärs över skärmen. Linjen får du när ingen
förstoring eller skuggning är vald. Du styr ”remsan” eller linjen med musen.
Ingår i ClaroRead Pro, ClaroRead Plus och WordRead Plus.
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Läshjälp och minnesstöd
EasyReader
EasyReader är en programvara för uppspelning av digitala talböcker och
annat material i DAISY-format.
Användaren kan läsa och lyssna till innehållet genom den kombination av text, ljud
och bilder som DAISY-materialet erbjuder. Ljudet spelas upp med synkroniserad markering
av tillhörande text och bild.
Med EasyReader kan man snabbt navigera till vilken sektion som helst, t ex ett kapitel, en
specifik fras eller en viss sida. Användaren kan söka efter ord i texten, sätta bokmärken med
text- eller ljudnoteringar, anpassa text, bakgrund och färgmarkering efter egna behov och
önskemål.
Programmet är enkelt att använda och gör läsning till ett rent nöje för personer med olika
typer av läs- och skrivsvårigheter.

EasyConverter
EasyConverter är ett program utvecklat för att skapa material i tillgängligt format.
Man kan snabbt och automatiskt omvandla dokument i olika vanligt förekommande filformat
och från tryckt text till tillgängligt material för personer med olika läs- och skrivsvårigheter.
EasyConverter är flexibel och har stöd för att konvertera från t ex MS Word, PDF och HTML
till DAISY, MP3, storstil och punktskrift.
Det går också att skanna tryckt text direkt in i EasyConverter. Ljudsättning för DAISY och
MP3 sker med medföljande talsyntesröst – allt som behövs för att skapa material i tillgängliga
format finns i ett och samma program.

EasyProducer
Alla kan enkelt skapa sitt eget DAISY-material från en MS Word-fil med hjälp av
EasyProducer.
Användaren styr EasyProducer via en verktygsrad som är integrerad i MS Word. Man
skapar snabbt sitt DAISY-material utan att lämna MS Word. Man väljer att få texten uppläst
direkt i MS Word eller att spara dokumentet som DAISY.
Ljudsättningen utförs med medföljande talsyntesröst. Väljer användaren att skapa en
DAISY-version av sitt MS Word-dokument spelar man sedan upp det i sin DAISY-spelare
eller lyssnar på ljudet i en MP3-spelare. Uppspelningsprogramvaran EasyReader medföljer.
Att själv skapa DAISY utifrån ett Word-dokument är inte längre bort än en knapptryckning
– enklare kan det inte bli!

Gustavas Ordböcker – dvd för Pc, Mac och Linux
Gustavas Ordböcker innehåller både svensk- och engelsk ordbok och har enastående
sökmöjligheter.
Det är till och med möjligt att hitta ett ord, både på svenska och engelska, även om man har
skrivit in ordet felstavat. Ett inbyggt program ger förslag på rimliga ord med rätt stavning.
Exempel: Om du skriver in ”inaf”, frågar programmet om du menar ”enough.”
Singellicens finns numera både med och utan talsyntes. I övriga licenser ingår talsyntes.
Talsyntes – I denna upplaga ingår talsyntes med de svenska rösterna Erik och Elin samt den
brittiska Peter från Acapela Group för installation under Windows och Mac. Även svenska ord
läses med korrekt uttal när Erik och Elin är installerade. Tydliga och lättfattade instruktioner
medföljer.
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Skrivhjälp

Echo Smart Pen
– pennan alla har nytta av!

Echo Smart Pen
Skriv anteckningar och spela in ljud med
fantastisk ljudkvalitet.

För både PC
och Mac!

Skriv anteckningar med pennan och spela samtidigt
in ljudet på det som sägs på mötet. Gå sedan tillbaka,
peka på ett ord och få ljudet uppspelat ifrån mötet igen
vid samma tidpunkt du skrev just det ordet. Detta gör
att du inte behöver skriva så mycket under mötet och
kan istället koncentrera dig på det som sägs och delta
bättre i konversationen. Ljudfiler och anteckningar kan
även sparas i din dator eller på ett lagerutrymme på
internet som ingår. Du kan även snabbt och enkelt dela
med dig av dina anteckningar.
Det följer med ett anteckningsblock med de speciella
DOT-bladen som ska användas med pennan.
Pennan har många smarta funktioner som t ex miniräknare. Pulse SmartPen finns med 2GB (ca 200 timmars
inspelat ljud) eller 4GB minne (ca 400 timmars inspelat
ljud).
OCR-funktion kan köpas till så att handskriven text kan
göras om till datortext.
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Skrivhjälp

Finns även
för Mac.

SpellRight

Stava Rex

Programmet som hjälper dig
att stava när du ska skriva på
engelska.

Stava Rex är nästa generation av
stavningskontrollen som är utvecklad för dyslektiker och personer med läs- och skrivsvårigheter.

I Oribi SpellRight 2 finns exempelmeningar som hjälper dig att skilja
på ord som "right"/"write" och
avancerad ordrättning: autentiska
stavfel som "djöni" rättas till
"journey" och felstavningen "najs"
rättas till "nice". Programmet innehåller också översättningar på större
delen av den engelska ordlistan, för
att hjälpa dig att förstå vilka ord som
föreslås vid rättning.

Finns även
för Mac.

Stava Rex är en förbättrad version
med mer möjligheter och är även ett
utmärkt verktyg för dig som skriver
mycket på svenska. Programmet
hittar och rättar fel avsevärt bättre än
vanliga rättstavningsprogram. Stava
Rex rättar text i hela Office-paketet
(Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och även i Star Office/Open
Office.

Saida Ordprediktion
Det unika datorprogrammet för dig som är osäker på stavning eller har nedsatt
rörlighet och därför vill snabba upp skrivandet.
Saida® är ett hjälpprogram som föreslår ord medan man skriver. Med en enda
tangenttryckning kan man välja ett ord från en förlagslista i programmet.
•
•
•
•
•

Föreslår ord medan du skriver.
Kan hantera felstavningar: Du skriver “sjo” och kan ändå få förslaget “choklad”.
Kan kontrollera stavning innan nya ord läggs in i ordlistan.
Varnar för lättförväxlade ord.
Ger stora möjligheter till personliga inställningar.

AlphaSmart paket
AlphaSmart NEO är en lätt och bärbar “dator” där du kan skriva upp till 100 A4-sidor
text för att sedan enkelt överföra dessa till din ordinarie dator.
AlphaSmart sparar automatiskt allt du skrivit när tangentbordet stängs av, även din position
i texten sparas. AlphaSmart fungerar som ett vanligt tangentbord när det är anslutet till PC/
Mac. Med en knapptryckning kan texten överföras till valfritt program som kan hantera text.
Med funktioner som direktutskrift till USB-skrivare. Upp till 700 timmars drifttid på 3 AAbatterier. Automatisk avstängning. 80-knappars tangentbord, normal storlek. Lättläst 6 raders
LCD display, 3 teckenstorlekar. Ingen speciell programvara krävs för att överföra till valfri
PC/Mac. Automatisk lagring av text. Stavningskontroll. Text kan även överföras från PC till
AlphaSmart (programvara krävs). Kalkylator. Inbyggd IR-port för att skicka text eller utskrift till
andra IR-enheter.
Ett komplett paket med allt som behövs för att komma igång inkluderar AlphaSmart NEO,
USB-kabel, batteri (3 AA-batterier), manual och tillhörande väska.

ABC på PC
Tangentbordsträning i bokstavsordning.
ABC på PC är ett datorprogram som på ett nytt sätt tränar in touchmetoden, vilket innebär
att man skriver utan att titta på tangentbordet. Det spar tid och är ergonomiskt riktigt.
Träningen kan påbörjas redan innan man har lärt sig att läsa. Med hjälp av upplästa
instruktioner sker träningen etappvis i bokstavsordning. Inlärningen underlättas av att de sju
första bokstäverna i alfabetet skrivs med vänster hand och de nio följande med höger.
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OCR-skanning
Scan2Text
Scan2Text - Från papperskopia till Wordfil - Nu även med skollicens.
Med Scan2Text kan du skanna in dokument, brev etc och få upp texten i Microsoft
Word. Allt du behöver göra är att starta Word, klicka på Arkiv-menyn och välj "Claro
Scan2Text från papper." Scan2Text manövreras med andra ord helt och hållet inifrån
Word. Texten kan sedan redigeras eller läsas upp av en skärmläsare/talsyntes, t ex
WordRead Plus och ClaroRead Plus. Du kan välja att behålla det ursprungliga formatet
på dokumentet och behålla eller ta bort bilder.
Denna produkt innehåller OmniPages OCR-motor som automatiskt kan känna igen och
konvertera text på över 50 språk.

ScannerMouse
Mus med inbyggd skannerfunktion för PC.
Med ett enkelt tryck skannas text och bild till en dator. Texten kan sedan redigeras.
Tillsammans med någon av våra talsynteser kan man sedan få texten uppläst. Finns
även som paket ihop med flera av våra talsyntesprogram.

C-Pen 3.0/3.5
Skanna OCR-text till din dator.
Lätt och bekvämt kan du skanna OCR (optic character regognition) text till din dator.
Ett mjukt drag med din C-Pen och texten överförs omedelbart till någon öppen
applikation på din dator. Lätt att använda vid t ex översättningsmjukvaror, text-tilltal-applikationer, internetbanker mm. Lätt att installera, lätt att använda och den drivs
av den egna datorn så att batteriet aldrig tar slut. Enkel och pålitlig.
+C-Pen 3.0 är USB-ansluten. C-Pen 3.5 har Bluetooht och är USB-ansluten.
Kontakta oss gärna för mer information.

Smart
bokskanner.

Skannrar
Vi säljer prisvärda skannrar för skolor, bibliotek eller
personer som vill kopiera böcker och tidskrifter.
I sortimentet finns olika typer så som flatbäddsskanner och
bokskanner. Du kan skanna in böcker, tidningar, foton och
andra dokument.
Kontakta oss för mer information.
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Övriga produkter

SymWord
Talande ordbehandlare.
SymWord från Claro är en rolig och lättanvänd talande ordbehandlare
med SymbolStixbilder och ordprediktion för yngre studerande och
datoranvändare med läs- och skrivsvårigheter. Rösten Alva följer med.

Plugga smart.

Glosboken
Smart sätt att plugga glosor på.
Med Glosboken kan eleverna på ett smart, effektivt och roligt sätt lära sig
glosorna. Här kan eleverna plugga på veckans glosor genom att köra olika övningslägen, simulerade glosförhör och spela spel. Med talsyntesen kan Glosboken även läsa
upp glosorna, på så sätt lär sig eleverna både hur glosorna uttalas och hur de stavas.

Languagenut
Stödjer språkinlärningen.
Languagenut har utformats för att stödja grundskolans lärare i undervisningen
av moderna främmande språk. Languagenut stödjer språkinlärningen på ett
sätt som är noggrannt, progressivt och roligt.

Hörlurar
Hörlur att använda till datorn.
Vi har ett flertal olika hörlurar i vårt sortiment. Bra att använda med till exempel
WordRead Plus och ClaroRead Plus. Kontakta oss gärna för mer information.
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Övriga produkter
iFinger
Sök ord
iFinger – ordboks-sökmotor till din dator som fungerar både online och offline. iFinger har
många möjligheter och fungerar i alla windowsbaserade program.
När man söker på ett ord, visas automatiskt relevanta träffar. När du skriver en text i ett mail,
i word eller annat textprogram, och inte kommer på ordet du letar efter, kan du bara skriva
ordet på svenska, så slår iFinger upp det åt dig.

Scola Comai
Skol-App för elever
Schola Comai är ett intuitivt lärverktyg som hjälper eleven att strukturera, prioritera
och fokusera. Programmet fungerar på mobiltelefoner och surfplattor som använder
Android.
Schola Comai gör det möjligt för elever och lärare bland annat att ha struktur och
kontroll på skoldagens aktiviteter. Schemat läggs in via ett webbaserat gränssnitt av
läraren.

Ljudutjämningssystem
Förbättrar ljudmiljön
Vi erbjuder ljudutjämningssystem för skolor som markant förbättrar ljudmiljön i klassrummet vilket gynnar elevernas uppmärksamhet, deltagande, förståelse och koncentration samt lärarens röst. Lättanvända och bärbara.
Det finns också trådlösa ljudsystem som använder infrarött ljus och kan installeras i
flera intilliggande klassrum. Kontakta oss för mer information.

SymPrint
Kommunikationsprogram
SymPrint är ett enkelt och lättarbetat program för att göra kommunikationskartor, scheman,
överlägg till samtalsapparater och mycket mer. Man kan använda sina egna bilder eller de
medföljande bildbaserna SymbolStix och Claro Images (inklusive svenska symboler).
• Mer än 100 färdiga mallar.
• Använd vår bildbas, dina egna eller andra bildbaser.
• Välkänt verktygsfält.
• Lätt att infoga bilder.

ReadHear MAC
ReadHear Mac uppspelningsprogramvara för digitala talböcker.
Programmet erbjuder den senaste tekniken för digitala talböcker så att personer med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi enkelt kan läsa böcker och dokument, spara tid när man letar efter
information, dra nytta av flexibla läsfunktioner samt förbättra både läsförmåga och produktivitet. ReadHear Mac levereras i engelsk språkversion och används av alla som vill kunna läsa
DAISY-böcker med hjälp av sin Mac-dator.
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Produktinformation

Produktregister

Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen som
finns i produktkatalogen och kan heller ej garantera att bilder
exakt återger produkternas verkliga utseende.

ABC på PC.....................................................11
AlphaSmart paket..........................................11
ClaroCapture...................................................8
ClaroIdeas........................................................8
ClaroRead Plus..............................................4,5
ClaroSpeak APP...............................................5
ClaroView........................................................8
C-Pen............................................................12
EasyConverter..................................................9
EasyProducer...................................................9
EasyReader......................................................9
Echo Smart Pen..............................................10
Glosboken.....................................................13
Gustavas Ordböcker.........................................9
Hörlurar.........................................................13
iFinger...........................................................14
ReadHear.......................................................14
Languagenut.................................................13
Ljudutjämningssystem....................................14
Saida Ordprediktion.......................................11
ScannerMouse...............................................12
Scan2Text......................................................12
ScreenRuler......................................................8
Scola Comai...................................................14
Skanner.........................................................12
SpellRight......................................................11
Stava Rex.......................................................11
SymPrint........................................................14
SymWord.......................................................13
WordRead Plus.............................................4,5

Licensförklaring
Singellicens
Singellicens innebär att man får installera ett program på en
dator.
5-användare
Får installeras på 5 datorer. Samma princip som för 5 användare
gäller för 10 och 25 användare.
Skollicens
Innebär att programmet får användas på skolans alla datorer.
Kommunlicens
Innebär att programmet får användas på kommunens alla kommunala grundskolor eller gymnasieskolor, alternativt båda.

Personuppgiftspolicy
Vi lämnar ej ut adresser, telefonnummer, e-postadresser eller
andra personuppgifter om våra kunder till tredje man för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt.
Kunders personuppgifter behandlas konfidentiellt oavsett om
de speciellt har begärt detta eller inte. Vi använder informationen endast för att kunna handlägga kundernas beställningar.

Demoversioner
Demoversioner finns på flera av produkterna. Dessa kan du
ladda ner från vår hemsida svensktalteknologi.se under Downloads. Exempel på demoprogram att ladda ner är: ClaroRead
Plus, WordRead Plus, WordRead Plus till Mac, ABC på PC,
ClaroLingo, Lightning Magnifier, Mindfull, ScreenRuler, Scan2Text och Stava Rex.

Support
Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över:
Frågor och teknisk hjälp, klagomål och beröm m m.
Vår support är öppen för våra kunder mellan 08.00-17.00:
E-post: support@svensktalteknologi.se
Telefon växel: 0454-30 08 08
Telefon support: 0454-30 32 38
Fax: 0454-168 80

Kontakta oss
E-mail: info@svensktalteknologi.se
Order: order@svensktalteknologi.se
Besöks och postadress:
Svensk TalTeknologi AB
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn
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Välkommen med din beställning!
Ring 0454-30 08 08 eller beställ
på svensktalteknologi.se

S V E N S K TA LT E K N O L O G I 2 0 1 2

Det ska vara roligt!
Det är roligt att lära sig nya saker. Med våra
produkter kan vi växa som individ och känna
att det är roligt att lära!

www.svensktalteknologi.se
Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn, Telefon 0454-30 08 08, E-post info@svensktalteknologi.se

