
Viktig information för dig som arbetar med förskrivning av 
programvaror för att koda och avkoda skrivspråk.



Nu finns nya produkter och kombinationer vid förskrivning av programvaror för att 
koda och avkoda skrivspråk. Det innebär att det finns mer att välja på och att det är 
enklare att välja rätt för brukarens situation.  
 
I denna folder presenteras de nyheter du kommer att stöta på och vilka funktioner de innehåller. 
Samtliga program är CE-märkta enligt krav från beställaren. För att göra ditt jobb lite enklare, har vi 
även satt ihop en enkel matris som hjälper dig med att välja rätt verktyg till rätt patient. 

Enkel skärmläsare

WordRead Plus - PC/Mac 
ClaroRead Plus - PC/Mac

Rättstavning med tal*

ClaroStava PC/Mac - ENG
ClaroStava PC/Mac - SV 
StavaRex  PC/Mac - SV
Spellright PC/Mac - ENG

Talsyntes med integrerad rättstavning 

ClaroRead Plus med ClaroStava- PC/Mac - SV 

Ordbok med tal*

Gustavas ordböcker -  PC/Mac - SV
Gustavas ordböcker -  PC/Mac - ENG
Claro Dictionary - PC - SV
Claro Dictionary - PC - ENG

Talsyntes för flera plattformar

ClaroRead Anywhere SV/ENG
ClaroRead Chrome Premium -  SV/ENG 
App: ClaroSpeak Plus - iOS - SV/ENG
- Möjligt tillägg: Rättstavning

Innehåll från Tretac

Information vid förskrivning av programvaror 

*Tal fungerar endast för att läsa upp text i stavningshjälpen eller ordboken (ej annan text).



ClaroStava finns som enskild produkt men kan genom 
ClaroRead integreras i panelen tillsammans med talsyn-
tesen. Med ClaroStava kan du upptäcka felstavningar och 
få förslag och bilder på alternativa ord. Funktionerna i 
rättstavningsprogrammet hjälper patienten med bl a fel-
stavade ord, homofoner, korta och långa vokaler, särskriv-
ningar och homonymer. 

Gustavas ordböcker innefattar mer än 150 000 ord med 
material baserat på de senaste versionerna av Svenska 
ordboken respektive Engelsk ordbok. Programmet hit-
tar och ger förslag på rimliga ord även om det ord man 
skrivit in är felstavat. Om patienten exempelvis skriver 
”inaf” så frågar programmet om du menar ”enough”.  En 
ordbok är mycket viktigt för att stötta läsförståelsen hos 
patienten.

ClaroRead Plus är en lättanvänd talsyntes som utan 
problem kan läsa upp text i en mängd olika format. 
ClaroRead Plus finns i två olika varianter - med eller utan 
ClaroStava.  
 
För patienter som skriver i Google Docs är ClaroRead 
Chrome Premium ett bra komplement. Även den finns i 
två varianter, med eller utan ClaroStava.

Ett urval av de produkter som finns

Tretac har en mängd produkter som på olika sätt stöttar patienten genom vardagen. Nedan finner du 
en kort beskrivning av de viktigaste programmen. Missa inte heller att det finns en SmartPen (Echo 
SmartPen) med tillhörande block och hörlurar som är till stor hjälp oavsett vad patienten behöver 
stöd för. Mer information och visningsfilmer hittar du på tretac.se. 

ClaroStava

Gustavas ordböcker

ClaroRead Plus och Premium



  Behöver patienten stöd med stavning, läsning eller både och?  
      Varje kolumn illustrerar vad vi föreslår att du förskriver till patienten. 

Tips! Prova vår interaktiva matris och läs mer om de nya  
programmen och dess funktionerna på

www.tretac.se

Läsa Stava Läsa samt stava

Enkel skärmläsare

WordRead Plus  

ClaroRead Plus

Rättstavning med tal*

ClaroStava (SV)

ClaroStava (Eng) 

StavaRex  (SV)

Spellright (ENG)

Talsyntes med integrerad rättstavning 

ClaroRead Plus med ClaroStava

Övrigt

Gustavas ordböcker 

iOS app: ClaroSpeak Plus

ClaroRead Chrome Premium med stavning

Echo SmartPen + hörlurar/block

= Detta är ett bra alternativ för patienten.  
= Har patienten även iPad eller iPhone? Detta kan då väljas till. 
= Använder patienten G Suite så är detta ett bra komplement. Har patienten en  
    Chromebook? Välj då denna istället för övriga skärmläsare.  
= ClaroStava, SpellRight och StavaRex är alla rättstavningsverktyg. Det innebär  
    att du väljer ClaroStava SV eller StavaRex alternativt ClaroStava ENG eller SpellRight.  

De nya produkterna går att kombinera på en mängd olika sätt. Produkterna är kraftfulla var och en 
för sig men tillsammans kan de stötta en patient på bästa sätt. Nedan finner du förslag till val av 
hjälpmedel för att koda och avkoda skrivspråk på svenska eller engelska. Alla hjälpmedel är gjorda 
för att passa patienten oavsett om han eller hon har svenska som förstaspråk eller ej.  

Vilket program behöver patienten?


