
Programvara SuperNova



Viktiga egenskaper:
• Förstorar text och bilder, förstorings-  
 grad från 1.2 - 64x. Mycket tydlig bild   
 även vid de högre förstoringsgraderna.
• Stort utbud av högkontrast-muspekare   
 och textmarkörer. 
• Förstoringen följer automatiskt    
 muspekaren när den flyttas, markören   
 när du skriver och andra typer av   
 Windows-fokus så fort de ändras.
• Du kan enkelt justera förstoringsgrad   
 och panorera på en tablet eller en dator  
 med pekskärm genom att använda en   
 eller flera fingrar.
• Bra förstoringsmetoder, både för en eller  
 multipla bildskärmar.
• Lagringsbara konfigurationsmöjligheter  
 underlättar för användaren. 
 
 

Viktiga egenskaper:
• Samma funktioner som SuperNova   
 förstoring men erbjuder talstöd för   
 uppläsning av det som visas på skärmen, 
 t ex webbsidor, program, dokument och  
 e-post.
• Läser upp tecken och ord efterhand som 
 de skrivs in. 
• Vocalizer, senaste generationens tal-  
 syntes, med möjlighet att välja mellan en 
 rad olika naturliga röster.
• Snabbtangenter för basfunktioner.
• OCR-scanning, scannar och läser   
 pappers- eller pdf-dokument. 

 

SuperNova Förstoring

SuperNova är en programvara som finns i flera olika versioner  
för att passa olika typer av synförlust. Programmet fungerar  
på Windowsbaserade enheter och kan antingen fås på CD eller  
för nedladdning. 

För en ökad tillgänglighet!

SuperNova Förstoring (Magnifier) − förstorar det som finns på datorskärmen
SuperNova Förstoring & Talstöd (Magnifier & Speech) – förstorar och läser upp text
SuperNova Förstoring & Skärmläsning (Magnifier & Speech Reader) − kombinerar 
förstoring, talstöd och skärmläsning med stöd för punktskrift 

Utöver dessa tre varianter finns även Dolphin Skärmläsare och SuperNova Enterprise 
samt SuperNova USB som är en variant med ”gästläge”som gör det möjligt att enkelt 
flytta programvaran mellan olika datorer. 

SuperNova Förstoring & talstöd



Viktkiga egenskaper: 
• SuperNova Förstoring & skärmläsning   
 kombinerar förstoring och talstöd med   
 skärmläsning och stöd för punktskrift.
• Snabb och korrekt punktskrift.
• Stöder ett stort antal punktdisplayer 
 Känner med automatik igen de flesta   
 punktskrifter.
• Vocalizer, senaste generationens   
 talsyntes, med möjlighet att välja mellan  
 en rad olika naturliga röster.
• Läser upp tecken och ord efterhand som  
 de skrivs in.
• OCR-scanning, scannar och läser   
 pappers- eller pdf-dokument.

SuperNova Förstoring & 
skärmläsning

Dolphin Skärmläsare

Som föregående men innehåller inga 
förstoringsfunktioner. Dolphin skärmläsare 
är en ren skärmläsare med stöd för tal och 
punktskrift.

SuperNova Enterprise
Förstoring och skärmläsning för fjärr-åtkomst 
med hjälp av Citrix och Remote Desktop 
Services.

SuperNova USB
SuperNova USB med ”gästläge” ger dig 
möjlighet att enkelt använda mjukvaran 
på olika enheter utan att installera den. 
”Gästläge” ger tillgång till de flesta 
programfunktioner utan installation. Behövs 
mer så välj att installera. 



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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Jämförelse  
mellan de tre huvudmodellerna i SuperNova-familjen

SuperNova modell Förstoring Förstoring & talstöd Förstoring & skärmläsning

1,2-64 ggr förstoring Ja Ja Ja

Pekskärmsförstoring Ja Ja Ja

Konfigureringsbara 
färginställningar Ja Ja Ja

Stöd för multipla 
skärmar Ja Ja Ja

Förenklad förstoring 
och läsning Ja Ja Ja

Kameravisning Ja Ja Ja

Media och böcker Ja Ja Ja

Scanna och läs Nej Ja Ja

Högkvalitativ  
talsyntes Nej Ja Ja

Dolphin läsmarkör Nej Ja Ja

Skärmläsare Nej Nej Ja

Stöder  
punktdisplayer Nej Nej Ja


