TextLab
ALVA är SAPI-kompatibel och fungerar också utmärkt i
alla Softograms program med talsyntesstöd, t ex
Studieknep och Nya Multigram – Kunskapsbanken.
• Ett laborativt verktyg som ger dig ökad insikt om ditt
skrivande och samtidigt utvecklar stavning, meningsbyggnad och innehåll.

Nyhet!

Talsynt
eserna
Alva oc
h Emily

• Ett läsverktyg som ger dig en möjlighet att auditivt
ta till dig kunskap.
• Ett läsverktyg som ger dig möjlighet att spela in din
egen läsning och dokumentera din utveckling.

TextLab kan användas på två sätt.
SAPI-

• Separat läs- och skrivverktyg

kompatibel

• Integrerat i Word

I vårt nya talsyntesprogram ingår de nya och mycket
tydliga rösterna Alva och Emily från Nuance.
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Beställ på www.softogram.se

Följande funktioner finns:
• Ljudande tangentbord. Inspelade
bokstavsljud läses upp när man
trycker en tangent.
Denna funktion kan slås AV/PÅ.

• När du skrivit ett ord och trycker
mellanslag läser ALVA upp ordet.

• När du skrivit en mening med
skiljetecken läser ALVA upp
meningen.

PROVLYSSNA
på
ALVA och EMILY på
www.softogram.se

• När du vill lyssna på ett textavsnitt
sätter du markören framför texten
och klickar på knappen i verktygsmenyn.

• När du vill spela in en text, för att lyssna på vid ett
senare tillfälle, markerar du texten och väljer funktionen
Spela in med talsyntes och sparar som fil.

• När du vill spela in det du har skrivit med din egen röst
väljer du funktionen Spela in med din egen röst och
sparar som en fil. En länk skapas i Worddokumentet,
klicka på länken och ljudfilen spelas upp.

Priser
Privatlicens
Enanvändarlicens
5 användare
10 användare
20 användare
Skollicens
Minimipris/skola

900 kr inkl. moms
995 kr exkl. moms
4 400 kr exkl. moms
8 300 kr exkl. moms
16 500 kr exkl. moms
5 500 kr + 5 kr/elev exkl. moms
6 000 kr exkl. moms

Beställ på www.softogram.se
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