Serviceavtal
En majoritet av Sveriges kommuner och skolor har nu serviceavtal med
oss! Detta är vi oerhört stolta över och vi jobbar ständigt på att utöka
och förbättra det. Serviceavtalet gäller oavsett om du har PC eller MAC.
Har du inte redan tecknat ett serviceavtal med oss - kontakta oss!

Serviceavtalet innehåller följande:
•

Någon av våra populära talsynteser - WordRead Plus / ClaroRead Plus / ClaroRead Pro
( ClaroRead Pro, endast PC )

•

ClaroRead Anywhere, basversion - Webbaserad ordbehandlare som används för att skriva
eller få skriven text uppläst med tal

•

ClaroIdeas - Enkelt och starkt mind mappingprogram som skapar egna tankekartor i olika
filformat och underlättar i dina studier, endast för PC

•

ClaroCapture - Samla ihop text från alla sorters dokument och webbsidor och få med källhänvisning automatisk i en projektfil

•

ClaroBookReader - Få dina PDF-filer upplästa på ett enkelt sätt, med en välfungerande
sidnavigering eller skriv direkt i din PDF-fil, endast för PC

•

ClaroDictionary - Gör det enklare för dig att arbeta med din text, samtidigt som du har
möjlighet att få hjälp med översättning, endast för PC

•

ScreenRuler - Programmet lägger en ”remsa” eller linje tvärs över skärmen för att hjälpa
dig att se och koncentrera dig på texten du läser på dator-skärmen

•

ClaroView -Enkel programvara som hjälper dig att lättare läsa på din skärm, genom att
programmet lägger ett ”färgfilter” över skärmbilden

•

Tillgång till Skolon - samlingsplats skapad för en digital skolvärld

•

Nya uppgraderingar och uppdateringar av programvaror

•

Rätt att använda programmen på samtliga datorer ägda av skolan

•

Elever har rätt att använda programmen för hemmabruk

•

Nya uppgraderingar och uppdateringar av programvaror

•

Support via mail eller telefon

•

Egen kontaktperson här hos oss på Svensk TalTeknologi

•

20% rabatt på våra utbildningspaket

•

1 timme gratis distansutbildning
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