MagniLink Programvara

Anpassa bäst du vill!
Programvaran används för att visa bild från din MagniLink läskamera,
och du väljer programvara utifrån vilken dator du har – PC, Mac eller
Chromebook. Det är med programvaran du styr läskamerans
egenskaper som exempelvis förstoringsgrad, artificiella färger och
ljusnivå. Programvaran ger dig också möjlighet till individuella
anpassningar för bästa upplevelse!

Funktionalitet
De tre programvarorna MagniLink
PCViewer, MagniLink MacViewer och
MagniLink ChromeViewer är inte helt
identiska men har många funktioner som
är desamma, som exempelvis:

kameran, men det går också att dra in
andra dokument i programmet för att få
dem OCR-behandlade och upplästa. Det
är också möjligt att förstora och navigera
i OCR-bilden och att klistra in text rakt in i
programmet för att få den uppläst.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tillval OCR för Chromebook
Du kan även välja till en OCR-funktion till
ChromeViewer som OCR-behandlar text
från en bild, och detta kan din Chromebook
sedan läsa upp högt.

•
•
•

Olika färg- och ljusinställningar.
Olika förstoringsgrad.
Låsbar autofokus.
Ta och visa bilder.
Spela in och visa videoinspelning.
Spegla, rotera och frysa bilder.
Olika hjälplinjer som underlättar läsning.
Styrning av funktionerna på olika sätt.
Antingen via menyer, kortkommandon
på tangentbordet eller knappar på
läskamerans kontrollpanel.
Konfigurering av egna kortkommandon.
Kamerabilden placerad överst/längst
fram bland alla öppnade applikationer.
Välj och växla mellan flera vyer.

Tillval TTS för PC och Mac
Med tillvalet TTS (Text To Speech) för PC
och Mac är det möjligt att OCR-behandla
en text och få den uppläst. Den OCRbehandlade 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

MagniLink PCViewer Standalone
Programvaran MagniLink PCViewer
Standalone används på en Windowsbaserad PC utan att den är kopplad till
en läskamera. Med mjukvaran kan du OCRbehandla dokument och få dessa upplästa
av den inbyggda talsyntesen. Du kan även
visa den OCR-behandlade texten med eller
utan tal i olika visningslägen. Vid köp av
läskameran MagniLink PRO och MagniLink
S Premium 2 ingår “vanliga” PCViewer och
om man väljer till TTS ingår också standalone-funktionen.
Kompatibelt för PC-användare
MagniLink PCViewer är kompatibel med
andra hjälpmedelsprogram som ZoomText
och SuperNova.

Rekommenderade systemkrav
MagniLink PCViewer
•
•
•

Microsoft Windows 7
En integrerad USB 3.0-port
i5 eller i7 processor, 4 GB RAM-minne,
externt grafikkort med minst 512 MB
inbyggt minne

MagniLink MacViewer
•
•
•

Mac Os 10,14 eller senare
En integrerad USB 3.0-port
i5 eller i7 processor, 4 GB RAM-minne,
externt grafikkort med minst 512 MB
inbyggt minne

MagniLink ChromeViewer
•
•
•

En integrerad USB 3.0-port
i5 processor
4 GB RAM-minne

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av
synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor
med synnedsättning.
Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001
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Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE

