TextAid is een oplossing voor mensen met dyslexie of leesproblemen. TextAid is
een Cloud-oplossing en kan Word, PDF en teksten op internet direct voorlezen.

Cloud
TextAid staat volledig in de Cloud. Dit betekent dat je het programma overal kan gebruiken,
mits er een internetverbinding beschikbaar is. TextAid is op ieder besturingssysteem te
gebruiken. Het maakt dus niet uit of er gewerkt wordt met een Ipad, Chromebook, Windowsof MAC-computer of Android. Dit is uniek!

Opslag en OCR (scannen)

Als gebruiker van TextAid beschikt u over een eigen veilige online opslag om documenten te
bewaren. Dit kunnen Word en PDF-documenten zijn.  Wanneer een PDF-document niet
leesbaar is (gescand document naar PDF, een zogenaamde foto-PDF) dan heeft TextAid
een ingebouwde OCR-functie. Met deze OCR-functie is het mogelijk om
foto-PDF-bestanden om te zetten naar tekst-PDF-bestanden en deze voor te laten lezen.

Talen
Bij TextAid zijn 12 voorleestalen beschikbaar. Nederlands, Brits Engels, Duits, Frans,
Spaans, Fins, Noors, Zweeds, Amerikaans en Australisch Engels, Braziliaans-Portugees en
Italiaans.

Textaid voor gebruikers
https://youtu.be/6VXHgVd7vGw

Gebruikersinformatie.
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Cloud oplossing voor het laten voorlezen van tekst met prachtige voorleesstemmen
in 8 talen.
Upload documenten in de formaten Word, PDF, Powerpoint, Excel, EPUB). Sla de
documenten op in uw eigen bibliotheek. Bekijk en beluister de documenten vanaf
ieder apparaat met een internetverbinding.
Pas de voorleessnelheid aan zodat de tekst op het eigen leestempo gelezen kan
worden.
Laat teksten lezen in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans,
Zweeds, Noors of Fins.
TextAid is volledig browseronafhankelijk.
Het is mogelijk om met 1 klik naar iedere website te luisteren.
Maak een samenvatting van een stuk tekst en sla deze op als audiobestand. Het
audiobestand is ook offline te beluisteren.
Selecteer een woord of een stuk tekst en voor met deze tekst direct een
zoekopdracht uit op het internet.
○ Stel voor dat een bepaald woord niet goed begrepen wordt. Selecteer dat
woord en voer direct een zoekopdracht uit. Het woord wordt vervolgens
uitgelegd op diverse internetsites.
Teksten worden voorgelezen met dubbele highlightning. De zin wordt geselcteerd en
het woord dat gelezen wordt krijgt weer een andere kleur. Het is mogelijk om zelf de
kleuren te bepalen.
○ Voorbeeldzin: Hier kan u zien hoe de tekst met highlightning wordt
voorgelezen.
Laat TextAid een schrijfhulp zijn. Laat iedere letter, woord of zin direct voorlezen na
het typen.
Maak diverse instelingen om de tekstweergave te verbeteren. U kan gemakkelijk de
tekstgrootte, tekstkleur en het lettertype aanpassen. Het is mogelijk om te kiezen
voor het open dyslexic font.
Gebruik de ingebouwde leesliniaal of een schermmarkering. Zo is het mogelijk om
beter te focussen op de tekst. Handig bij het bestuderen van teksten.
Gebruik de sprekende rekenmachine die naast de cijfers ook de berekeningen
voorleest.
Alle communicatie tussen TextAid en uw apparaten wordt volledig versleuteld voor
een ultieme beveiliging.

Technische specificaties.

Textaid werkt 100% webbased. Om te werken met TextAid is dus een internetverbinding
nodig verder zijn er geen specificaties. Uiteraard moet er wel een geluidskaart aanwezig zijn
wil je de tekst horen die wordt voorgelezen. TextAid kan direct overweg met Tekst PDF en
Word documenten. Ook een internetsite kan direct worden voorgelezen. Een foto PDF kan
omgezet worden naar een tekst PDF met de ingebouwde OCR functie. Dit gaat snel en
gemakkelijk. Abonnement voor 1 jaar.

Demo versie.

U kunt een demo versie van Textaid aanvragen via onderstaande link.
https://www.woordhelder.nl/aanvragen.php

Textaid aanschaf voor thuis.

Als u besluit het programma voor thuisgebruik aan te schaffen dan kan dit met korting via de
GSF. U kunt besluiten om een jaarlicentie a
 an te schaffen voor 35 euro per schooljaar.
Mocht u hiervoor kiezen dan vraag ik u een mail te sturen naar mbischoff@gsf.nl. U zult van
de administratie een factuur ontvangen voor het jaarabonnement van Textaid.
U kunt er ook voor kiezen om zelf een licentie voor 1, 3 of 5 jaar aan te schaffen via
Woordhelder. Voor meer informatie kijk op:
https://www.woordhelder.nl/readspeaker-textaid/textaid-particulier.html of neem contact op
met de klantenservice van Woordhelder.

Schoolboeken via Dedicon.

De schoolboeken voor Textaid kunnen besteld worden bij www.Dedicon.nl.
Leerlingen die gebruik willen maken van digitale schoolboeken dienen contact op te nemen
met de coördinator dyslexie M. Bischoff.

