
MagniLink PCViewerTM

– innovativ programvare for PC
For økt

deltakelse -
i skolen, på jobb 

og hjemme!
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Funksjonalitet MagniLink PCViewerTM:
• Ulike farge- og lysinnstillinger, f.eks. 

naturlige og kunstige farger. 
• Ulike forstørrelsesgrader. 
• Låsbar autofokus. 
• Ta og vise bilder. 
• Spille inn og vise videoopptak. 
• Speilvende, rotere og fryse bilder. 
• Automatiske oppdateringer (krever 

Internett) 
• Ulike hjelpelinjer forenkler lesingen.
• Flere muligheter til å endre og tilpasse 

etter individuelle behov på EUC-fanen 
(End User Configuration).

• Styring av funksjonene på ulike måter. 
Enten via menyer, hurtigtaster på tasta-
turet eller knapper på kameraets  
kontrollpanel. 

• Konfigurering av egne hurtigtaster. 
• Kamerabildet plassert øverst/lengst 

frem blant alle åpnede applikasjoner. 
• Velg og veksle mellom flere visninger.
• Kompatibel med programmene  

SuperNova og ZoomText. 

Opplesing: 
Programvaren kan leveres med en OCR-
lisens som gjør det mulig å få opplest tekst 
ved hjelp av den innebygde talesyntesen.. 
Den OCR-behandlede teksten kan vises i 
en rekke ulike bildevisningsmoduser synk-
ronisert med tale. Man kan OCR-behandle 
tekst fra et bilde som tas med det tilkob-
lede MagniLink-kameraet, men man kan 
også hente inn andre dokumenter i pro-
grammet for å få dem OCR-behandlet. Du 
kan lagre det som er OCR-behandlet, som
en lydfil (.wav), og du kan forstørre og navi-
gere i OCR-bilder. Du kan også lime inn 
tekst i programmet.

Hvis du har kjøpt tilvalget TTS (tekst til 
tale) kan du nå også bruke programvaren 
frittstående/standalone, dvs. uten tilkoblet 
lesekamera. Da kan du få allerede lagrede 
tekst- eller bildedokumenter OCR-behan-
dlet og teksten opplest av talesyntese. Ved 
kjøp av lesekameraet MagniLink S Pre-
mium og MagniLink Pro inngår PCViewer, 
og hvis du velger til TTS, inngår nå også 
standalone-funksjonen. Man kan også 
kjøpe til TTS og standalone senere. 

Anbefalte systemkrav:
• Microsoft Windows 7 eller nyere. 
• 1 integrert USB 3.0-port 
• i5- eller i7-prosessor, 4 GB RAM minne, 

eksternt grafikkort med minst 512 MB 
innebygd minne. 

MagniLink PCViewerTM er en innovativ programvare som brukes på en PC for 
å vise bilder fra et MagniLink forstørrende videosystem. Programvaren styrer 
kameraets egenskaper, for eksempel forstørrelsesgrad, kunstige farger og 
lysnivå, og gir brukeren mulighet gjøre individuelle tilpasninger for best mulig 
opplevelse.
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