
MagniLink Programvare



Funksjonalitet
De tre programvarene MagniLink PCViewer, 
MagniLink MacViewer og MagniLink 
ChromeViewer er ikke helt identiske men 
har mange funksjoner som er de samme, 
for eksempel:

• Ulike farge- og lysinnstillinger.
• Ulike forstørrelsesgrader.
• Låsbar autofokus.
• Ta og vise bilder.
• Spille inn og vise videoopptak.
• Speilvende, rotere og fryse bilder.
• Ulike hjelpelinjer som gjør lesingen 

enklere
• Styring av funksjonene på ulike måter.

Enten via menyer, hurtigtaster på tasta-
turet eller knapper på lesekameraets 
kontrollpanel.

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

frem blant alle åpnede applikasjoner.
• Velge flere aktive visninger og veksle 

mellom disse. 
• Støtte for motoriserte kameraer i Magni-

Link AIR-familien (ikke ChromeViewer).
• Støtte for flere videostrømmer og delt 

bilde mellom dem, f.eks. reversering av 
flere MagniLink-kameraer (ikke Chrom-
eViewer).

• Notatverktøy med muligheten til å 
tegne, panorere og forstørre bildet  
(ikke MacViewer).

Valgfri TTS 
Med tilvalget TTS (Text To Speech) for PC, 
Mac og Chromebook kan du OCR- 
behandle en tekst og få den opplest. Du 
kan vise den OCR-behandlede teksten i 
flere ulike bildevisningsmoduser synkronisert 
med tale. Det er mulig å OCR-behandle 
tekst fra et bilde tatt med det tilkoblede 
MagniLink-kameraet, og det er mulig å 
forstørre og navigere i OCR-bildet. For PC 
og Mac kan du også dra andre dokumenter 
eller lime tekster rett inn i programmet for å 
få dem OCR-behandlet og lastet opp.

MagniLink PCViewer Standalone
MagniLink PCViewerTM Standalone er en 
programvare som kan brukes på en
Windows-basert PC uten at den er koblet  
til et MagniLink lesekamera. Med
programvaren kan du OCR-behandle  
dokumenter og få disse opplest av den
innebygde talesyntesen. Du kan også vise 
den OCR-behandlede teksten med
eller uten tale i ulike visningsmoduser 
tilpasset for synshemmede. Ved kjøp av 
lesekameraet MagniLink S Premium 2  
og MagniLink Pro inngår PCViewer,
og hvis du velger til TTS, inngår også
standalone-funksjonen.

Kompatibel med PC-brukere 
MagniLink PCViewer er kompatibel med 
andre verktøy som ZoomText og SuperNova.

MagniLink programvaren brukes til å vise bilder fra ditt MagniLink 
lesekamera, og du velger programvare basert på hvilken datamaskin 
du har - PC, Mac eller Chromebook. Det er med programvaren du 
styrer lesekameraets egenskaper som forstørrelsegrad, kunstige far-
ger og lysnivå. Programvaren gir deg også mulighet til individuelle
tilpasninger for den beste opplevelsen!

Tilpass det beste du vil!



Anbefalte systemkrav
MagniLink PCViewer 

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

eksternt grafikkort med minst 512 MB 
innebygd minne. 

MagniLink MacViewer 

• Mac Os 10.14 eller nyere.
• En integrert USB 3.0-port.
• i5 eller i7 prosessor, 4 GB RAM minne, 

eksternt grafikkort med minst 512 MB 
innebygd minne. 

MagniLink ChromeViewer 

• En integrert USB 3.0-port
• i5 prosessor.
• 4 GB RAM.
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Provista AS
Nils Hansens Vei 20

0667 Oslo  
Tel: 22 69 61 00    

Fax: 47 37 05 86 87
mail@provista.no    

WWW.PROVISTA.NO 

Provista har en helt unik posisjon i det norske markedet for synshjelpemidler 
på grunn av sin profil som leverandør av kunnskap. ProVista deltar aktivt i 
utviklingen av nye produkter og kunnskap innen sitt fagområde og arbeider 
med de aller beste internasjonale produsentene. 

Provista er et datterselskap av LVI Low Vision International som er en av 
verdens ledende produsenter av hjelpemidler for svaksynte og har som 
mål å skape nye muligheter for folk med redusert synsevne. LVI Low Vision 
International er sertifisert iht. ISO 14001 og 9001.
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