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MagniLink PCViewerTM Standalone

Funktionalitet PCViewerTM Standalone:
• Olika färg- och ljusinställningar, tex 

naturliga och artificiella färger.
• Olika förstoringsgrad på den visade 

texten.
• Automatiska uppdateringar (kräver 

internet)
• Styrning av funktionerna på olika sätt. 

Antingen via menyer eller kortkomman-
don på tangentbordet.

• Konfigurering av egna kortkomman-
don.

• Välj och växla mellan flera vyer.
• Kompatibel med programmen  

ZoomText och SuperNova.

Tillval: 
Den OCR-behandlade texten kan visas i 
flera olika bildvisningslägen synkroniserat 
med tal. Det går att OCR-behandla text 
från en sparad bild som sedan tidigare är 
tagen med en ansluten MagniLink kamera, 
men det går också att dra in andra doku-
ment (exemplevis PDF-filer) i programmet 
för att få dem OCR-behandlade. Det är 
möjligt att spara det som är OCR-behand-
lat som en ljud-fil (.wav) och du kan förstora 
och navigera i OCR-bilden. Det är också 
möjligt att klistra in text rakt in i pro- 
grammet för att få den uppläst.

Vid köp av läskameran MagniLink S Pre-
mium 2 och MagniLink Pro ingår “vanliga” 
PCViewer och om man väljer till TTS ingår 
också standalone-funktionen.  

Rekommenderade systemkrav:
• Microsoft Windows 7.
• i5 eller i7 processor, 4 GB RAM-minne, 

externt grafikkort med minst 512 MB 
inbyggt minne.

MagniLink PCViewerTM Standalone är en mjukvara som kan användas på en 
Windowsbaserad PC utan att den är kopplad till en MagniLink läskamera. 
Med mjukvaran kan du OCR-behandla dokument och få dessa upplästa av 
den inbyggda talsyntesen. Du kan även visa den OCR-behandlade texten 
med eller utan tal i olika visningslägen anpassade för synsvaga.
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