Bright3
Enkelt textbehandlingsprogram med många
möjligheter
Vad är Bright3?
Bright3 är ett enkelt textbehandlingsprogram
med talsyntesstöd. Programmet kan anpassas
och ge stöd utifrån användarens behov. Väl
utfört ger dessa förberedelser användaren
möjlighet till ett betydligt ökat självständigt
arbete.
Programmet ger återkoppling med
ljudeffekter, musik och talsyntes, vilket
medför att synen inte behöver vara det
starkaste sinnet.
I programmet har man tillgång till ett antal
moduler för e-post, kalender, skrivträning och
makron. Bland dessa moduler väljer man
sedan ut de som passar för respektive användare. Detta kan vara en eller samtliga moduler,
beroende på användarens behov. Varje modul kan i sin tur också anpassas efter användarens
förmåga och kan kompensera för synmässiga, kognitiva eller andra tolkningssvårigheter.

Vem kan använda programmet?
Programmet är utvecklat för gravt synskadade och kan styras med tangentbordet, men det går
också bra att styra programmet med mus. Det tydliga och avskalade användargränssnittet kan
vara till fördel även för användare inom andra brukargrupper.

Utrustning
Programmet Bright3 är utvecklat och testat i operativsystemet Windows Vista. Vi
rekommenderar att man använder en dator med minst 2 Gb minne. Programmet kräver att du
har senaste version av. NET framework 2 installerat samt stöd för 32-bitars applikationer.
Om du vill spela upp ljudfiler och/eller utnyttja talsyntes ställer dessa produkter vissa krav på
utrustningen. För mer information se respektive produkts manual. Det följer inte med några
talsyntesröster med programmet utan dessa får man installera separat.

Pris
Bright3 (talsyntesröster ingår ej)………………………..……………… 1900 kr exkl moms

Bright 3
Moduler

Kalender
I kalendermodulen kan man lägga in olika
händelser. Kalendern är en almanacka, där man
kan lägga in enstaka eller återkommande
händelser.

E-post
I den här modulen lägger man in användarens epostuppgifter. Användaren kan sedan skicka och ta
emot e-post. Man kan också lägga in kontakter med
bild.

Makro
I denna modul skapas makron. Ett makro är en
textsträng som har en funktion kopplad till sig.
T.ex. kan man koppla ”mvh” till funktionen ”Tal
och text” som gör att när man skriver in ”mvh”
och sen mellanslag i inmatningsläget så byter
programmet ut ”mvh” med ”Med Vänlig
Hälsning” och läser samtidigt upp detta. Man kan
också ställa bara ”Tal” och då klipper programmet
ut textsträngen och läser upp det man har kopplat
till makrot. Det är den här modulen man använder
om man ska använda sig utav en streckkodläsare.

Skriv Ord
I Skriv Ord-modulen skapas skrivövningar. En
skrivövning består av ord eller meningar. Man kan
också lägga in ljud som förstärkning. Om
användaren inte kommer ihåg vad som ska skrivas,
kan denne få hjälp av talsyntesen.

