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SpeakApp 8 Plus OCR  

 

 

 
 

Ett talsyntesprogram med ordprediktion som fokuserar på att ge rätt 
förutsättningar för läs- och skrivträning.  

SpeakApp är också lämplig för personer som på grund av sin läs- och 
skrivnedsättning inte orkar fokusera lika länge som andra på att 

upprätthålla koncentrationen utan stöd.  

 

 5 svenska och 3 engelska Acapelaröster. Erik, Ingmar, Emma, Elin, och Ann-Marie 
samt Lucy, Peter och Graham. 

 I Skrivfönstret kan du skapa egna texter eller kopiera in det du vill få uppläst. 
Skrivfönstret är en förenklad ordbehandlare. 

 Ljuda med barn- eller vuxenröst, på svenska eller engelska. 

 Intelligent ordprediktion som anpasasar sig automatiskt till användarens språkprofil. 

 Rättstavning. 

 Ordzoom. 

 Innehåller typsnittet Andika som är speciellt framtaget för lästräning. 

 Med Övervakaren väljer du vilka program som ska få talstöd. 

 Minipanelen läser upp text från Internet och andra program. 

 Inbyggd OCR-funktion. 

 Spara uppläst text som ljudfil i mp3-format. 

 Förberedd för C-pen. Läs enkelt upp text från dokument, böcker och tidningar. 
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Skrivfönster                  Minipanel 
 
 
 
OCR-funktionen skannar från: 
Papper - Skanna in i Skrivfönstret med t.ex. skannermus eller skannerpenna (skannerns 
OCR-program) 
PDF - Hämta PDF-filen inifrån Skrivfönstret. Få uppläst, redigera, spara.  
Datorskärm - Använd Skärmfångaren. Markera det du vill få uppläst och spara. 
 
 
SpeakApp 8 Plus OCR  Pris: 1 696 kr exkl. moms (2 120 kr inkl. moms) Art nr: 62012  
 
Övriga SpeakApp produkter: 
SpeakApp 8 Plus  Pris: 1 390 kr exkl. moms (1 738 kr inkl. moms) Art nr: 62011-08 
SpeakApp 5 Plus OCR Pris: 1 396 kr exkl. moms (1 745 kr inkl. moms) Art nr: 62013 
SpeakApp 5 Plus Pris: 1 090 kr exkl. moms (1 363 kr inkl. moms) Art nr: 62011-03 
SpeakApp Basic   Pris:    890 kr exkl. moms (1 113 kr inkl. moms) Art nr: 62011 
Extraröst från Acapela  Pris:    496 kr exkl. moms    (620 kr inkl. moms) Art nr: 62011-02 
Extraröst från Nuance   Pris:    496 kr exkl. moms    (620 kr inkl. moms) Art nr: 62011-04 
 
 
 
 
 
 
 

Fri Text och Talsupport  
finns tillgänglig för alla våra kunder  

vardagar kl. 9.30 – 12:00, 13:00 - 15.00 
Tel: 08-39 94 50 

TTSupport@iris.se 
 

Ladda ner programmet från www.ebutiken.iris.se 
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