
 

Readit - tekst til tale program  
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Readit er et markedsledende OCR - tekst til tale program spesielt skreddersydd for blinde og 
svaksynte. Det gjør hverdagen til de fleste blinde og svaksynte PC brukere mye enklere.  
Programmet muliggjør rask tilgang til nesten alle typer sortskrift dokumenter, omgjør dokumentene til 
skreddersydd stor skrift og omgjør tekst til tale på få sekunder.  
 

Løsningen er ideell for alle svaksynte og blinde som for eksempel skal bruke løsningen i jobb eller, 
skolesammenheng. Den brukes av de som vil ha rask, enkel og nøyaktig tilgang til sortskrift, bilder, 
filer og lignende. Den kan også brukes til å forstørre håndskrift. Programmet kan brukes sammen 
med de fleste skannere, og selvsagt sammen med kameraløsninger levert av VisionAid. 
 

Fordeler med Readit programmet: 
  

• Leser opp dokumenter på få sekunder.  
• Meget brukervennlig 
• Eneste programmet på markedet som kan/har: 

o Skreddersy og optimalisere presentasjonsform for nesten alle brukere 
o Kombinere skreddersydd tekst med kunstige farger samtidig som den kan 

vise fargebilder. 
o Brukes med Windows 7 og 8 med full touch støtte 
o Bokmerke, merknads og søkefunksjoner for rask tilgang til dokumentene 
o Konvertere til og fra flest filformater 
o Lese-TV funksjoner (se håndskrift, sort/hvit og kunstige farger mm) 
o Betjenes med ALT-funksjoner, hurtigtaster, mus, touchskjerm eller egen 

fjernkontroll 
o Automatisk bytte mellom språk i samme dokument  

• Kompatibelt med de fleste skannere på markedet 
• 6 presentasjonsformer: Bilde, overlagt, kolonne, horisontalt, vertikalt og ord 
• 64 fargekombinasjoner 
• Meget fleksibel og tilpasningsdyktig programvare 
• Reduserer bruk av antall hurtigtaster i kombinasjon med skjermlesere, siden alle 

dokumenter og filer behandles og bearbeides i Readit 
• Korreksjonsfunksjon ved dårlig uttale 
• Kan brukes på MAC OS X med VMWare Fusion 4.0 eller nyere med en aktiv 

Windows 7 lisens 
• Kan brukes med alle SAPI 5 stemmer (f.eks. Infovox 4) 
• Norsk og Engelske stemmer er inkludert i programmet 
• Støtte for 25 språk (flere stemmer kan kjøpes) 
• Bruker markedets beste tekst til tale teknologi (Omnipage 18.1) 



Hvordan virker Readit? 

 
En kan lese eller få lest opp brev, kvitteringer, resepter, bankutskrifter og bøker enkelt og greit via en 
skanner eller ved bruk av et av VisionAid sine kamera.  
 
Bare start Readit programmet. Alle typer bilder og dokumenter oversettes til krystallklar tale eller 
skreddersydd tekstpresentasjon. Programmet er unikt i sitt slag med blant annet søke, bokmerke og 
merknadsfunksjoner. Det har tilpasnings og presentasjonsmuligheter med bokstav, ord og 
linjeavstandsjustering, valg av tekstfont, 64 fargekombinasjoner og mye mer. Den kan for eksempel 
presentere kunstige farger/skreddersydd tekst - samtidig som den presenterer fargebilder, noe som er 
nyttig for å kombinere forståelse for bilder/figurer samt lese eller få lest opp tekst samtidig.  
 
I tillegg kan Readit betjenes med ALT-funksjoner (talestøtte), hurtigtaster, mus, spesial tastatur eller 
med en touch skjerm alt etter behov. Programmet kan brukes med alle SAPI 5 kompatible stemmer, 
har talekorreksjonsmulighet, støtte for 25 språk og leveres med Norsk og Engelsk stemme fra Nuance.   
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Spesifikasjoner: 
 
 

 
 
 

        

                               

 

                    

 
 
 

Krav til programvare: 
Windows XP - Windows 8.1 

MAC OS-X 10.6 med VMWare 

Fusion 4.0 el. nyere (aktiv Windows 7)  

 
 

Bildeforstørring opp til 

x80 og ned til x0,2 

 

 
 

6 presentasjons 

format: Bilde, over-

lagt, kolonne, hori-

sontalt, vertikalt, ord 

Forskjellige skannere 

og kameraløsninger 
 
 
 
 

Tar opptil 20 bilder pr 

minutt 
 
 
 
 
Tid til å lese: 4 - 15 

sekunder                       

(avhengig av PC) 

 

SAPI 5/Infovox 4 kompatibel 
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Kan betjenes med:  
Hurtigtaster, ALT-funksjoner, 
mus, touch skjerm og eget 
betjeningspanel 

 
64 fargemodus:  

A   A   A   A   A 

Justere bokstav, ord, 

linjeavstand, 

avsnittsmarkør, tekstfont 

mm

Kompatibel med 25 språk 

Norsk og Engelsk inkludert 

(Nuance)
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