MagniLink PCViewer TM
– innovativ mjukvara för PC
För ökad
delaktighet –
i skola, på arbete
t
och hemma!

MagniLink PCViewer TM
MagniLink PCViewerTM är en innovativ mjukvara som används på en PC för
att visa bild från ett MagniLink läskamerasystem. Mjukvaran styr läskamerans
egenskaper som exempelvis förstoringsgrad, artificiella färger och ljusnivå
samt ger användaren möjlighet till individuella anpassningar för bästa upplevelse.

Tillval:
Med tillvalet TTS är det möjligt att OCRbehandla en text och få den uppläst med
hjälp av den inbyggda talsyntesen. Den
OCR-behandlade texten kan visas i flera
olika bildvisningslägen synkroniserat med
tal. Det går att OCR-behandla text från en
bild som tas med den anslutna MagniLink
kameran, men det går också att dra in
andra dokument i programmet för att få
dem OCR-behandlade. Det är möjligt att
spara det som är OCR-behandlat 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 programmet för att få den uppläst.

Har man tillvalet TTS finns även möjlighet
att använda mjukvaran fristående/standalone d.v.s utan kopplad läskamera. Då
kan man få redan sparade text- eller bilddokument OCR-behandlade och texten
uppläst av talsyntes. Vid köp av läskameran
MagniLink S Premium 2 och MagniLink Pro
ingår PCViewer och om man väljer till TTS
ingår också standalone-funktionen. Det
går även att köpa till TTS och standalone i
efterhand.
Rekommenderade systemkrav:
• Microsoft Windows 7.
• 1 integrerad USB 3.0-port
• i5 eller i7 processor, 4 GB RAM-minne,
externt grafikkort med minst 512 MB
inbyggt minne.
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Funktionalitet MagniLink PCViewerTM:
• Olika färg- och ljusinställningar.
• Olika förstoringsgrad.
• Låsbar autofokus.
• Ta och visa bilder.
• Spela in och visa videoinspelning.
• Spegla, rotera och frysa bilder.
• Automatiska uppdateringar (internet)
• Olika hjälplinjer underlättar läsning.
• Fler möjligheter att ändra och anpassa
efter individuella behov i EUC-fliken
(End User Configuration).
• Styrning av funktionerna på olika sätt.
Antingen via menyer, kortkommandon
på tangentbordet eller knappar på
läskamerans kontrollpanel.
• Konfig. av egna kortkommandon.
• Kamerabilden placerad överst/längst
fram bland alla öppnade applikationer.
• Välj och växla mellan flera vyer.
• Kompatibel med programmen
ZoomText och SuperNova.

