ViTre version 83 Opdatering
fra ScanDis A/S
Nyheder og instruktion

TAL
Kompatibel med C-pen TS1
Læsning med bogstavlyde

SEORD
Forslagsvindue / synlighed
Korrekturregler – Gem / hent
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ViTall – C-pen
n TS1
ViTal er n
nu kompatiibel med den nye C-p
pen TS1, og
g læser som
m sædvanlig
ig direkte op
o sammen
n
med penneen.
Driveren eer bagud kompatibel og virker ssåledes med
d C-pen 20,, C-pen 3.00 og C-pen 3.5.
3
Driveren k
kan downlooades fra vores
v
hjemm
meside www
w.scandis.d
dk.

ViTall - Bogsta
avlyde

Efter opd
datering sk
kal ViTal nu have een program
m
version 5.22.1 eller nyyere, og dett er nu mulligt at vælg
ge
”Læs bogsstavlyd”

Inden du vvælger at skrive/læse med bogsttavlyde skal programm
met sættes korrekt op
p.
Sammen m
med opdateeringen er alle
a bogstavvlydene gemt i progra
am-mappenn til ViTal..
Du har boogstavlyde på
p følgendee sprog til rrådighed: dansk,
d
engeelsk, franskk, svensk og norsk.
ViTal skall nu have at
a vide hvilk
ke bogstavllyde, der sk
kal anvendees til din vaalgte stemm
me.

Start med
d at åbne Op
plæser oversigten

Når oplæsser oversiggten er åbn
net skal du udvide deen
ved at træ
ække med musen
m
i ned
derste højree hjørne.
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d højre/ned
d til du ser et frit felt i listen for oven.
o
Træk mod

g i ”Bogstavvlyd”
Højreklik nu i det friie felt efterr ”Favorit”” og sæt en markering

Nu vises b
bogstavlydeene

Er listen m
med bogstaavlyde tom, klikkes påå ”Find oplæsere”
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Klik på OK for at affslutte.

For at vællge læsningg med bogsttavlyde klik
kkes på kn
nappen ”Viss ViTal bruugerflade”

Sæt dereffter flueben
n i ”Læs bogstavlyd”
b
” og ViTall er klar tiil at læse
bogstavlyd
den når derr skrives/sttaves.

Ved hjælp
p af f.eks. Windows
W
eg
gen lyd optaager kan du
d indtale dine
d egne boogstavlyde.
Filerne du
u indtaler, skal
s
gemmees som WA
AV filer.
Opret en ttom mappee til dine bo
ogstavlyde inde i bogsstavlyd map
ppen BLD i ViTal (fin
nd mappen
n
via din Stiifinder).
Eksempel:

Navngiv m
mappen med det nav
vn som skaal vises i ViTal.
V
Dinee lydklip aaf hvert bo
ogstav skall
gemmes i mappen. I eksemplet her kalderr vi mappen
n for ”Betin
nget udtalee”.
Dine indtaalte lydklip
p gemmes som eksemp
plet her: ”ee” lyd gemm
mes som ”ee.wav” (hv
vis du f.eks..
har lavet d
din egen ud
dtale af bog
gstavet ”e”..)
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nu ViTal – Åben Oplæ
æser oversiigten
Genstart n

yde. Måskee står der i forvejen Rasmus
R
ogg
Vælg dinee nye bogsttavlyde fra listen overr bogstavly
det er den
n der skal ændres
æ
til de
d nye bogsttavlyde, heer ”Betinget udtale”.

Nu vil ViTal læse med
m de lyd
de, du har indtalt og
g gemt i mappen
m
”B
Betinget
udtale”

de i en eksiisterende profil ved att oprette enn ny opsætning. Så err
Opret evt.. et skift til bogstavlyd
det derefteer hurtigt at
a skifte til læsning/staavning med
d bogstavly
yde.
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ViseOrrd – Forslagsvin
ndue / syn
nlighed
Ny funktioon i forbind
delse med forslagsvin
f
ndue; Generrelt -> Skriift og Farveer:

Gå ind i V
ViseOrd, klik
k på faneen ”Genereelt” og
klik igen på ”Skriftt og farverr”. Derefterr vises
denne diallogboks:

Synlighed: En justeering af hv
vor gennem
msigtig
ordforslaggsvinduet skal
s
være. Det vil siige om
man vil k
kunne se mere
m
af dett som liggeer bag
ved forslaggsvinduet.
deren mod
d venstre for
f at få ett mere
Skub skyd
gennemsiggtigt vinduee.

Eksempel:
Forslag ud
den gennem
msigtig Men
nu

Forslag
F
med
d gennemsiigtig Menu
u

d gennemsiigtighed visser nu lidt af baggru
unden på m
menuen sam
mtidig med
d
Forslagsviinduet med
forslagenee.
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markeres foorslag til oplæsning
o
i ViseOrd, er der tilfføjet en ny mulighed som afgørr
Når der m
hvordan fo
forslagene skal
s
vises:
Marker ku
un forslag:

Tidligere b
blev hele liinien i forsllagsvinduett markerett med en farve når maan udpegerr et forslag..
Nu kan m
man nøjes med
m at kun
n højre dell (selve forrslaget, dvs. uden korrrektur infformation i
venstre sid
de) bliver markeret.
m
un ord:
Marker ku

Marker k
kun ord err en underrfuntion tiil ”Markerr kun forslag” idet ddet kun bliver
b
selvee
forslagsorrdet som markeres.

ViseeOrd – Redigeri
R
ing af orrdbøger i Bogbyggger
Fejlretnin
nger:
Redigering af ordbøøger i Bogb
bygger virrker nu som
m den ska
al, uanset hhvor masteerordbøgerr
ligger.
Vores – ud
dpeges andeen mappe eend Masterr mappen, huskes
h
dennne nu som Master.
Master = V
User = M
Mine - Brrugerens eg
gne rettede og opretted
de ordbøgeer.
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ViseO
Ord - Heent og Geem oprettede korrekturrregler
Nu er det muligt at gemme og
g hente oprrettede korrrekturregler, så det eer nemt att forberedee
indstillingger som maan vil dele med andree. Før var korrekturrreglerne uddelukkende en del aff
profilernee. Når man henter korrrekturregller til en an
nden installlation af ViiseOrd, vil alle øvrigee
opsætningger forblivee som de va
ar før.

Gå ind i V
ViseOrd og klik på fan
nen ”Forslaag”.

Aktivér ”B
Brug korreektur” ved at sætte et flueben og
g klik
så efterføllgende på ”Tilpas”.
”

Når
du
u
har
oprettet
nye
korrekturrregler du vil gemmee for at
dele dem med andre, så klik
kkes på
knappen ””Gem”. Du
u kan gemm
me dine
korrekturrregler påå f.eks. en
n USB
nøgle, så d
de er lette at
a hente ind
d på en
anden com
mputer.
For at hente dem in
nd i ViseO
Ord skal
du klikke på knapp
pen ”Hent”
” og du
skal efteerfølgende finde frrem til
mappen, hvor du har gem
mt din
samling aff korrekturrregler du lige har
lavet og geemt på din USB.
Bemærk aat det er ligegyldigt
l
om du
står i omrrådet ”Bogstavkasser” eller i
området ””Stumme bogstaver”
b
når du
vil gemmee eller hentee.
Regler forr både ”Boogstavkasseer” og ”Stu
umme bog
gstaver” gemmes og hhentes sam
mlet, uansett
hvorfra du
u vælger att klikke på ”Gem / Heent”.
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