MagniLink PCViewer TM
– innovativ software til PC
For øget
deltagelse i skole, på arbejd
e
og i hjemmet!

MagniLink PCViewer TM
MagniLink PCViewerTM er banebrydende software, der avendes på en PC
til at vise billeder fra MagniLink læsekamerasystemet. Softwaren styrer
læsekameraets egenskaber, for eksempel forstørrelse, kunstige farver og
lysstyrke, og giver brugeren mulighed for individuelle tilpasninger for den
bedste oplevelse.

Tilvalg:
Med tilvalget TTS er det muligt at OCRbehandle en tekst og få det læst højt med
den indbyggede talesyntese. Den OCRbehandlede tekst kan vises i forskellige
visningstilstande synkroniseret med
tale. Man kan OCR-behandle tekst fra et
billede, som er taget med det tilsluttede
MagniLink-kamera, og det er muligt at
trække andre dokumenter ind i programmet for at få dem OCR behandlet. Det er

muligt at gemme en OCR-behandling som
en lydfil (.wav), og du kan forstørre og navigere i OCR-billedet. Det er også muligt at
indsætte tekst i programmet.
Anbefalede systemkrav:
• Microsoft Windows 7.
• 1 integreret USB 3.0-port
• i5 eller i7 processor, 4 GB RAM,
eksternt grafikkort med mindst 512 MB
indbygget hukommelse.
Andet:
MagniLink PCViewerTM er beregnet til PC.
Der findes lignende software til Mac og
Chromebook.
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Funktioner i MagniLink PCViewerTM:
• Forskellige farve- og lysindstillinger,
f.eks. naturlige og kunstige farver.
• Forskellige forstørrelsesgrader.
• Låsbar autofokus.
• Tag og vis billeder.
• Optag og vis video.
• Spejl, roter og frys billeder.
• Automatiske opdateringer (kræver
internet).
• Forskellige hjælpelinjer til at lette
læsningen.
• Flere muligheder for at ændre og
tilpasse efter individuelle behov i fanen
EUC (End User Configuration).
• Styring af funktionerne på forskellige
måder. Enten via menuer, tastaturgenveje eller knapper på læsekameraets
kontrolpanel.
• Konfiguration af egne tastaturgenveje.
• Kamerabilledet placeres øverst/længst
foran alle åbne programmer.
• Vælg flere aktive visninger, og skift
mellem dem.
• Kompatibel med programmerne
ZoomText og SuperNova.

