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Brrugerrvejledniing

Velkomm
men til vejjledninge
en i hvord
dan ViTre USB enhe
eden anveendes.

mt ViTre
U indeh
holder liceenser til programp
p
pakken sam
ViTre levveret på USB
program
mmerne saamt et særrligt ViTrre opstartsprogram
m, som hjæ
ælper med
d at
starte prrogrammeerne op frra USB en
nheden.
Når ViTrre afvikless fra USB bliver derr ikke installeret noget som
m helst på den
computeer du anveender. Derfor er ViiTre USB den
d rigtig
ge (og må ske enestte)
løsning p
på system
mer hvor man
m ikke kkan eller må installlere ekstrra progra
ammer.
ViTre USSB opstarttsprogram
mmet kan
n konfigurreres så USB’en
U
passser præccist til
brugeren
ns behov.
ViTre på USB tilby
yder de ve
elkende ttre prograammer som leveress til installation;
om læser elektronisk tekst h
højt.
ViTal, so
ViTex, so
om læser fra pdf og
g trykte t ekster viaa scannerren.
ViseOrd
d, som hjæ
ælper med
d ordforsllag og ord
dforudsige
else både til genere
el tekst
og fagtek
kster.

Kom g
godt i gang
g
Når man
n isætter ViTre
V
USB
B i en com
mputer kan
n computteren værre indstille
et til
automatiisk at starrte progra
ammet påå USB enh
heden så snart
s
enhheden er genkendt
g
af compu
uteren. Deet tager ca
a. 4 sekun
nder for en
e computter at gen
nkende en
n USB
enhed fø
ørste gangg.
Hvis der er USB au
utostart på
p compu
uteren vil ViTre opsstartsproggrammet blive
vist på sk
kærmen kort
k
efter USB enheeden er koblet
k
til. Tiden
T
dett tager, affhænger
af compu
uterens haastighed, men genn
nemsnitliigt går der ca. 10 seekunder første
f
gang USB
B’en koblees til og ca. 4 sekun
nder efterrfølgende
e gange.
Eksempeel på et stted hvor ViTre
V
USB
B løsningeen ofte anvendes err på Care
systemerr og på ho
ospitaler generelt,
g
hvor insttallation på
p computterne
almindelligvis ikkee tillades
ViTre op
pstartspro
ogrammett ser såled
des ud:

Hvis V
ViTre ikke
i
sttarter autom
matisk op
Starter V
ViTre opsttartsprogrammet iikke autom
matisk sk
kal man sttarte det manuelt
m
fra USB’een.
Åben USB drevet i Window
ws Stifindeer, for ekssempel via Denne C
Computerr, og man
vil se nogget i retniing af dettte skærm
mbillede:

n højrekliikke på V
ViTre og væ
ælge ”Åbn
n” eller doobbeltklik
kke det. I
Man kan her enten
begge tilfælde visees følgend
de:

Start ViT
Tre ved att dobbeltk
klikke ViT
Tre.exe elller højrek
klik og væ
ælge ”Åbn””

ViTre
e opsta
artspro
ogram
mmet
ViTre op
pstartspro
ogrammett indehold
der en nem adgang
g til at styyre hvorda
an ViTre
USB skall virke og starte de enkelte p
programm
mer op ma
anuelt.
Klik en eenkelt gan
ng på det program
p
du vil hav
ve startet op:

ViTal
ViTal læsser alle fo
ormer
for tekst på skærm
men,
ndling
både i tekstbehan
o fra
mens du skriver og
nter du åb
bner,
dokumen
men ogsåå fra Interrnet og
brugerflaader.
I Microso
oft Word får man
markeret det ord som
øjt.
læses hø

ViseOrd
d
ViseOrd hjælper med
m at
orrekt ved at
skrive ko
give forsslag til de ord
som enteen er ved at blive
skrevet eeller næstte ord.

ViTex
eksten
ViTex kaan læse te
højt fra ttrykte tek
ktster og
PDF filerr.
Trykte ttekster scannes
direkte iind i ViTe
ex og
PDF filerr åbnes. Teksten
T
i
ViTex dookumente
er vises
100 % ssom i originalen,
æste ord
og man ffår det læ
markereet mens te
eksten
læses.

Indstiillinge
er
Højreklik
kkes på ViTre
V
opsttartsprogrrammet vises
v
en menu
m
som
m denne:

I denne m
menu får man følge
ende muligheder:
Skjul ViT
Tre – Skju
uler ViTre
e opstartssprogram
mmet så ku
un ViTre iikonet ved uret er
synligt:
igen.

Dobbeeltklik på dette ikoon for at fåå vist ViTrre opstarttsprogram
mmet

Vis Vand
dret/Vis Lodret – bestemm
mer om ViiTre opsta
artsprogrrammet sk
kal vises
vandret eeller lodrret:

Store Ikoner / No
ormale Ik
koner – iindstiller størrelsen af ikoneerne som vises i
program
mmet.
Vis ViTa
al / Vis ViiseOrd / Vis
V ViTexx – de pro
ogrammer som maarkeres vil blive
vist i ViT
Tre opstarrtsprogrammet.
Auto Sta
art ViTal – Markerres denne vil ViTal starte automatisk når ViTre
e
opstartsp
programm
met starte
er.
Auto Sta
art ViseOrd – Mark
keres den
nne vil VisseOrd starte autom
matisk nårr ViTre
opstartsp
programm
met starte
er.
Auto Sta
art ViTex
x – Markerres dennee vil ViTexx starte au
utomatiskk når ViTrre
opstartsp
programm
met starte
er.
Start Skjjult – marrkeres de
enne indsttilling vil opstartsp
programm
met starte
e skjult,
præcis på samme måde som
m første iindstilling
g i menue
en. Forskeellen er att denne
indstillin
ng gemmees, så prog
grammet starter sk
kjult næstte gang deet startess.
Sluk ViT
Tre – sluk
kker for ViiTre opstaartsprogrrammet – identisk med et kllik på dett
røde kryyds:
Denne fu
unktion sllukker kun for opsttartsprog
grammet, så ViTal, ViTex og ViseOrd
skal sluk
kkes hver for sig.

Lidt om ViTre
ViTal
Med de medfølgende letforståelige stemmer på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk er det
let at få læst tekster højt fra f.eks. Word, Internet, E‐mail og andre elektroniske tekster.
ViTal understøtter C‐Pen (20, 3.0, TS1 og den trådløse 3.5) til direkte oplæsning af ord og
sætninger. Man kan også scanne flere linjer i træk og indstille ViTal, så der først læses op efter
endt scanning. Denne indstilling sikrer korrekt oplæsning af orddelinger og er særligt
velegnet til spalter. Profilstyringen i ViTal gør, at der hurtigt og nemt kan skiftes mellem sprog
og andre foretrukne indstillinger.
ViTal tilbyder også oplæsning med bogstavlyde, ordddelslæsning, tøvelæsning og naturlig
langsomlæsning.
ViTal er et stabilt værktøj, som virker i alle Windows versioner ‐ også Windows 10.
ViseOrd
ViseOrd er et ordforslagsprogram med mange funktioner og indstillingsmuligheder, der kan
hjælpe med at få præcise ordforslag. ViseOrd kan fungere som generel støtte ved skrivning,
eller man kan benytte programmet til at fokusere på bestemte faldgrupper i stavningen.
Med kontekst hjælp forudsiges, hvilket ord man skal til at skrive eller er i gang med at skrive,
og ved brug af fagordbøger kan man få hjælp til fagspecifikke udtryk og vendinger. ViseOrd
tilbyder en lang række sprog som standard, og det er let at lave nye ordbøger med den
indbyggede BogBygger.
Opret korrekturregler som passer til den enkeltes behov. Der medfølger også mange
fagordbøger.
ViseOrd er et stabilt værktøj, som virker i alle Windows versioner ‐ også Windows 10.
ViTex
ViTex er et specialdesignet program med indbygget tekstgenkendelse og letforståelig tale, så
man kan læse trykte tekster og PDF filer med ordmarkering (ramme om det ord, som læses
op). Med en scanner kan man lave hele bøger i ViTex, som kan læses højt, samtidig med at
siderne vises præcist, som de var i originalen. Ordmarkering sker med valgfrie farver, og
sammen med tekstpanelet bliver det overskueligt at læse tekster, selvom de står midt i
komplicerede tegninger og figurer. Søgefunktionen gør det hurtigt at finde frem til de steder i
bogen, man har brug for. Profilstyringen i ViTex gør det let at skifte mellem sprog og andre
vigtige indstillinger.
ViTex har indbygget en funktion som kan gøre kameraet i en Windows tablet til et
læsekamera.
ViTex er et stabilt værktøj, som virker i alle Windows versioner ‐ også Windows 10.

