
ClaroRead Plus, WordRead Plus finns för PC och Mac. ClaroRead Pro och
WordRead 3 finns för PC , alla med röster av hög kvalitet.

ClaroRead Plus, Pro och WordRead Plus jämförelsetabell

CRPRO CRP WRP WRP
USB

WR3

Läser upp text med markörmedföljning x x x x x

Talar när orden skrivs: efter bokstav,
ord, mening. x x x x x

Spara till ljud x x x x x
Ljudning x x x x
Stavningskontroll x x x x
Ändra layout, text,
teckensnitt och bakgrundsfärger x x x x

Spara till video x x x
Extra program: Talande kalkylator,
ScreenRuler,
ClaroView och ClaroCapture

x x x

Homofonkontroll x x

Ordförklaring x x
Ordprediktion x x
Spara ljudfil i mp3-format direkt till iTu-
nes (om det är installerat) x x

Skanna från papper, pdf eller andra
bildformat x x

Korrekturläs och ändra i ett dok innan
konvertering. x

Spara det som du skannat i 25 olika
format x

Antal Språk i singellicenserna PC 17
Mac 8

PC 17
Mac 8

PC 17
Mac 8

PC 8
Mac 8

PC 10

info@tretac.com

 Läs om våra talsyntesprogram

 Skillnad mellan våra program

 Få hjälp att välja

Läs– och skrivprogram för alla!

Talsyntesprogram

Det är vi som erbjuder alternativa,
tillgängliga datorverktyg!



För mer information: www.tretac.com

Talsyntes

ClaroRead Plus, Pro och WordRead Plus är mycket
användarvänliga programvaror för personer som
har svårighet med att läsa och skriva. Användare i
alla åldrar kan få tillgång till en värld av
information med hjälp av dessa program.

Läser upp all text
Programmen innehåller högkvalitativa röster som kan
läsa text från datorn. Valfri text kan läsas när som helst
genom att markera texten och trycka på spela. All tillgänglig text under
muspekaren kan du få uppläst. Det finns många olika inställningsmöjligheter för
meningsfokus, markörmedföljning och visuell markering.

Skrivstöd
Ordprediktionen i ClaroRead lägger automatiskt till nya ord medan du skriver.
Man kan skapa flera olika prediktions-ordlistor för olika ämnesområden och skräd-
darsy dessa för varje enskild användare.
Talande tangentbord - Meningar, ord och bokstäver kan läsas upp medan man
skriver. Välj om du vill höra bokstavens namn eller ljud.

Genom verktygsraden kommer man enkelt åt MSWord funktioner såsom typsnitt,
radavstånd, rättstavningskontroll och synonymer.

Konvertera pappersdokument och pdf-filer
ClaroRead Plus och Pro inkluderar kraftfull skanning med optisk teckenigenkän-
nings-teknik (OCR) som enkelt konverterar PDF-filer, läroböcker, fotokopior eller
åhörarkopior. Texten kan sedan redigeras eller läsas upp.

PC/Mac/USB
ClaroRead Plus, WordRead Plus finns för både PC och Mac.
ClaroRead Pro och WordRead 3 finns för PC.
WordRead Plus USB finns för både PC och Mac

För mer information: www.tretac.com

Vem har nytta av detta?

 Användare i alla åldrar
 Vid läs- och skrivsvårigheter, t ex afasi eller dyslexi
 Du som läser språk
 Du som behöver extra läshjälp

Vilket program ska jag välja?

WordRead 3
För dig som jobbar vid samma dator och som behöver ett enkelt talsyntesprogram
som läser text i din dator eller på internet

WordRead Plus
För dig som jobbar vid samma dator och som behöver ett talsyntesprogram som
läser text i din dator eller på internet. Med många funktioner som t.ex.
stavningskontroll, synonym- och ordbok vilka är tillgängliga när du skriver i
MSWord.

WordRead Plus USB - För dig som använder olika datorer

Detta alternativ väljer du som vill ha en portabel talsyntes.
Kanske du byter dator flera gånger under dagen, då är detta alternativ perfekt.

ClaroRead Plus
För dig som jobbar vid samma dator och som behöver ett talsyntesprogram som
också innehåller ordprediktion, homofonkontroll och skanningsmöjligheter. Kanske
behöver du skanna text från papper eller böcker. Du som läser låsta pdf-filer kan
skanna av dessa och spara i flera olika format.

ClaroRead Pro
ClaroRead Pro innehåller allt i ClaroRead Plus men också funktionen korrektur-
läsning i skannerfunktionen. Det innebär att du kan Läsa upp, kontrollera stavning
och se resultatet av OCR-behandlingen och redigera texten före konvertering.
I ClaroRead Pro kan du spara i ännu fler fil-format.


