Effektiv åtkomst och läsning av dina
böcker, tidningar och dokument.
EasyReader 7 innehåller praktiska
funktioner som förbättrar din
läsupplevelse. Det nya utseendet
erbjuder ett förenklat arbetsflöde
och flexibilitet för att passa just dina
behov och önskemål.

Med EasyReader kan du:
•
•
•
•
•

Söka efter, ladda ned och läsa t.ex. talböcker och inlästa läromedel
Logga in direkt till bl.a. Legimus och Inläsningstjänst AB
Lyssna och läsa med synkroniserad text och ljud
Navigera och söka i bokinnehållet samt arbeta med bokmärken
Göra dina personliga inställningar för läshastighet, utseende m.m.

EasyReader erbjuder:
•
•
•
•
•
•
•

En bokhylla, samla alla dina nedladdade böcker på ett ställe
Synkronisering med apparna från Legimus och Inläsningstjänst AB
Medföljande talsyntesröster på svenska och engelska
Funktioner anpassade för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Kompabilitet med förstorings- och skärmläsningsprogram
Stöd för Windows 7, 8.1 & 10 på tablet-, bärbar- och stationär dator
Stöd för touchskärm, tangentbordskommandon och datormus
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Via den inbyggda funktionen med direktuppkoppling till
innehållsleverantörer, t.ex. Legimus, Inläsningstjänst AB och MTM
Taltidningar erbjuds du ett stort utbud av bl.a. talböcker, inlästa
läromedel och taltidningar direkt inifrån EasyReader. Logga in via
EasyReader och sök efter boktitel, författarnamn eller en tidning. Notera;
för denna funktion krävs ett användarkonto hos innehållsleverantören.
EasyReader hanterar flera olika populära format t.ex. Word-dokument
(DOCX). Du kan även använda klippbordsfunktionen i Windows för att få
text uppläst. Markera och kopiera vilken text som helst, t.ex. text på en
hemsida. Öppna därefter den kopierade texten i EasyReader och texten
läses upp med vald talsyntesröst.
EasyReader erbjuder funktioner och
teckensnitt anpassade för läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Synkroniserad
markering av ljud och text underlättar
uppmärksamheten och läsförståelsen. Du
erbjuds att själv ta kontrollen över din
läsning. EasyReader fungerar tillsammans
med förstorings-/skärmläsningsprogram.
Bokhyllan i EasyReader innehåller samtliga dina nedladdade böcker,
oavsett från vilken innehållsleverantör de har laddats ned. Du väljer hur
innehållet i bokhyllan skall sorteras; per datum, titel- eller författarnamn.
Använd sökfunktionen i bokhyllan för att snabbt hitta en specifik bok. När
en bok är nedladdad kan du välja att öppna och läsa boken i EasyReader,
kopiera boken till en extern uppspelningsenhet t.ex. en portabel
DAISY-spelare eller radera den från bokhyllan.
EasyReader bidrar till en mer lustfylld och effektiv läsupplevelse. Du
upptäcker snabbt fördelarna med att kunna läsa med de personliga
inställningar som passar dina behov och önskemål allra bäst.
För mer information, demoversion och videopresentationer se:
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