
Manual ClaroStava svenska Mac med tal

Med ClaroStava kan du kontrollera din text. Du kan kontrollera stavning,
lättförväxlade ord samt grammatik.

Du kan använda ClaroStava som ett separat program men det går även
att använda det som ett komplement för exempelvis talsyntesen
ClaroReads.



Verktygsfältet
Verktygsfältet består av tre knappar. Det är med dessa som du bestämmer vad du vill göra.

Visa ord
Genom att klicka på knappen "Visa ord" kan du se olika alternativ för ordet som du har skrivit.
Till exempel om du har skrivit "hjul" så kan ett alternativ till det vara "jul". Dessa ord är så
kallade homofoner vilket innebär att de låter likadant men stavas olika och har olika
betydelser. Du kan även se ordbeskrivning, definition samt sammanhanget som det står i.

Om du klickar på "Nästa" så kommer "Visa ord" funktionen gå vidare till nästa ord.

Om du håller musen över ord så kommer ordet eller meningen läsas upp högt. Förutsatt  att
högtalaren högst upp i mitten inte är avstängd.

Om du markerar ordet "jul" i rutan för alternativ aktiveras knappen "Ändra" och du kan klicka
på den för att byta från "hjul" till "jul".

Bildstödet i verktyget kan vara användbart för att lättare förstå om det är "hjul" eller "jul" som
ska användas i meningen. Om ordet "jul" markeras i rutan för alternativ blir bilden en julgran
istället.



Om du vill ha mer information om ett visst ord kan du klicka på "Slå upp" knappen längst
ner till höger.

Du får då tillgång till mer
information om ordet.



Stavningskontroll
Genom att klicka på knappen "Kontroll" kan du se stavningsförslag, synonymer,  definition
samt sammanhanget som du skrivit ordet i. Om du klickar på "Ändra" så byts ordet ut till det
föreslagna ordet som är markerat.

Notera att om du markerar en mening som du har skrivit och sedan klickar på "Visa ord" så
kommer verktyget automatiskt slå över från det till "Stavning" om något ord är felstavat.

Även här kan du få texten uppläst i verktyget genom att klicka och hålla musen över ord.

Du kan även välja att slå upp ordet "choklad" genom att klicka på knappen längst ner till
höger för att få mer information om ordet.

Om du klickar på knappen "<" kan du välja att dölja informationspanelen till höger där det
visas definition och sammanhang.

Du kan själv lägga till ord, både till ordlistan och till förslag, genom att klicka på plustecknen
till höger om de rutorna.



Inställningar
I inställningarna finns det tre flikar: tal, visa och kontroll.

Tal
Under första fliken, "Röst", kan du välja röst för talsyntesen. Du klickar på de blå pilarna och
kan  välja röst från listan. Om du vill höra hur den låter trycker du på "Spela".

Du kan ställa in hastigheten för uppläsningen genom att dra reglaget åt vänster eller höger.
Ju längre åt vänster desto långsammare blir det och ju längre åt höger desto fortare går det.

Om du klickar på fliken "Uttal" kan du lyssna på ord som kan ersättas och på nytt uttal.

Du kan även själv redigera uttal genom att klicka två gånger på orden och redigera.
Detta kan vara bra då talsynteser ibland kan läsa upp med fel uttal, framförallt när det gäller
person- eller ortsnamn.

Du kan ta bort eller lägga till ord genom att klicka på plus- respektive minustecknet.



Visa
Under den andra fliken, visa, väljer du vilka symboler som ska synas i verktygsraden för
ClaroStava. Du kan ta bort och lägga till både "Visa ord" och "Kontroll".

Du kan även välja om du vill att det ska stå exempelvis "Visa ord" under symbolen för  detta
eller om du enbart vill se symbolen. Detta ställer du in genom att bocka i eller ur rutan för
"Visa beskrivningar".

Härifrån kan du också välja vilken storlek du vill att knapparna i verktygsraden ska ha.



Kontroll - Visa ord
Här kan du sköta inställningarna för vad som finns i "Visa ord" funktionen.

Genom att bocka i eller ur rutorna längst till vänster styr du vad som syns när du använder
verktyget. Om du till exempel brukar skriva ordet "apa" och inte vill få upp det i ordvisningen
kan du bocka ur det här.

Genom att klicka på plus- respektive minustecknet längst ner till vänster kan du lägga till
eller ta bort ord från listan.

Du kan även redigera ord eller beskrivning genom att klicka två gånger på det och redigera.



Kontroll - Stavning
Här kan du kontrollera orden i stavningskontrollen. Du kan klicka två gånger på ett ord för
att redigera det, samt använda plus- och minustecknet längst ner till vänster för att lägga till
eller ta bort ord.

Om du klickar på "Rapport" så får du en rapport över de felstavningar du gjort där du även
kan se hur många gånger du skrivit fel. Notera att statistiken endast hamnar här om du
väljer att korrigera ditt ord med hjälp av verktyget.

Från rapporten kan du markera ett ord och klicka på knappen "Överföring till anpassad
stavningslista" för att lägga till ordet till din permanenta stavningslista.



Kontakta oss
Vi vill tacka dig för att du har valt att använda ClaroStava svenska Mac med tal.

Du kan hitta fler produkter på www.svensktalteknologi.se.

Om du har några frågor, besök vår supportsida på

www.svensktalteknologi.se eller kontakta oss på support@svensktalteknologi.se.

Denna manual är skriven för ClaroStava svenska Mac med tal version 8.3.2.


