TRE
Med ViTre er du klar
til at læse og skrive

- i skolen og i hjemmet
ViTre og IT-Rygsækken hjælper børn, unge og voksne
med at læse og skrive.
Få læst elektroniske tekster højt på en enkel og effektiv
måde og i det tempo, som passer til teksten. Til oplæsning
medfølger mange letforståelige stemmer på mange sprog.
Til indskoling kan oplæsningen af bogstavlyde,
orddelslæsning og naturlig langsomlæsning være et godt
supplement til undervisningsplanen.
ViTre hjælper skrivesvage med kontekst ordforslag, så
man let og sikkert kan omsætte tanker til tekst. Det er
nemt at aktivere eller oprette individuelle korrekturregler,
som for eksempel vokaltrappen eller udeladelser.
Med ViTex får man en sikker oplæsning af trykte tekster,
PDF og billedfiler med ordmarkering og det læste ord.
Alle tekster kan omdannes til lydfiler bl.a. MP3.

TAL

Vi tilbyder mange forskellige licensmuligheder – ring og hør hvad
der er det mest fordelagtige for dig og din uddannelsesinstitution.
Vi tilbyder både leje eller frikøb og enkeltbruger, skole- eller
kommuneaftaler.
Der er gratis programopgraderinger via download.
ScanDis A/S leverer også komplet IT-rygsæk installeret og klar til
brug.
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Komplet støtte til læse- og skrivesvage
Nem licensadministration
Let at distribuere på store netværk
Gratis opgraderinger
Ingen serviceaftale - alt er inkluderet
Leje eller frikøb af licenser
Elevlicenser kan downloades via Unilogin

seOrd

TEX

www.ScanDis.dk
Se www.ScanDis.dk for yderligere information
eller kontakt os på +45 - 96 27 02 20 eller info@scandis.dk

TRE i detaljer
Oplæsning, ordforslag, scanning, læsning af PDF-filer og produktion af MP3 lydfiler.
ViTal, ViTex,ViseOrd er programmerne, der giver adgang til den nødvendige funktionalitet.

TAL

Med de medfølgende letforståelige stemmer på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk er det
let at få læst tekster højt fra f.eks. Word, Internet, E-mail og andre elektroniske tekster.
ViTal understøtter C-Pen (20, 3.0, TS1 og den trådløse 3.5) til direkte oplæsning af ord og
sætninger. Man kan også scanne flere linjer i træk og indstille ViTal, så der først læses op efter
endt scanning. Denne indstilling sikrer korrekt oplæsning af orddelinger og er særligt velegnet
til spalter. Profilstyringen i ViTal gør, at der hurtigt og nemt kan skiftes mellem sprog og andre
foretrukne indstillinger.
ViTal tilbyder også oplæsning med bogstavlyde, ordddelslæsning, tøvelæsning og naturlig
langsomlæsning.
ViTal er et stabilt værktøj, som virker i alle Windows versioner - også Windows 8.1.

seOrd

ViseOrd er et ordforslagsprogram med mange funktioner og indstillingsmuligheder, der kan hjælpe
med at få præcise ordforslag. ViseOrd kan fungere som generel støtte ved skrivning, eller man kan
benytte programmet til at fokusere på bestemte faldgrupper i stavningen.
Med kontekst hjælp forudsiges, hvilket ord man skal til at skrive eller er i gang med at skrive, og ved
brug af fagordbøger kan man få hjælp til fagspecifikke udtryk og vendinger. ViseOrd tilbyder en lang
række sprog som standard, og det er let at lave nye ordbøger med den indbyggede BogBygger.
Opret korrekturregler som passer til den enkeltes behov. Der medfølger også mange fagordbøger.
ViseOrd er et stabilt værktøj, som virker i alle Windows versioner - også Windows 8.1.

TEX

ViTex er et specialdesignet program med indbygget tekstgenkendelse og letforståelig tale, så
man kan læse trykte tekster og PDF filer med ordmarkering (ramme om det ord, som læses op).
Med en scanner kan man lave hele bøger i ViTex, som kan læses højt, samtidig med at siderne
vises præcist, som de var i originalen. Ordmarkering sker med valgfrie farver, og sammen med
tekstpanelet bliver det overskueligt at læse tekster, selvom de står midt i komplicerede tegninger
og figurer. Søgefunktionen gør det hurtigt at finde frem til de steder i bogen, man har brug for.
Profilstyringen i ViTex gør det let at skifte mellem sprog og andre vigtige indstillinger.
ViTex har indbygget en funktion som kan gøre kameraet i en Windows tablet til et læsekamera.
ViTex er et stabilt værktøj, som virker i alle Windows versioner - også Windows 8.1.

Lydformater: MP3 - WAVE
Som en ekstra bonus kan man gemme alle sine tekster i forskellige lydformater, herunder MP3. Man kan hermed lytte til
sine tekster, mens man er på farten, f.eks. i bussen eller toget. På den måde bliver det let og effektivt at læse lektier, rapporter
og anden tekst, hvor man skal læse sig til den nødvendige information. Lydfilerne laves på basis af den tekst, man læser i
ViTal eller ViTex. Det tager kun ca. 30 minutter at producere en hel bog på 300 sider svarende til ca. 8 timers oplæsning.

Se www.ScanDis.dk for yderligere information
eller kontakt os på +45 - 96 27 02 20 eller info@scandis.dk

