
Läs- och skrivhjälpmedel för 
dig som har en dator,  

Chromebook eller som 
använder appar till telefon  

& surfplattor

Program och appar för dig med läs-och 
skrivsvårigheter som finns att få gratis 

via Region Stockholm. 
 

Kontakta din logoped för mer information.



Talsyntesen innehåller en mängd användbara funktioner som 
fungerar offline på både PC och Mac. Talsyntesen ClaroRead 
talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord för ord eller 
mening för mening. Programmet stödjer ljudning, stavning-
skontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger när 
du arbetar i Word. Homofonkontroll, ordprediktion, ordförklar-
ing är andra funktioner i talsyntesen.

Du kan på ett enkelt sätt spara text till ljudfil (både PC och 
MAC) eller till video (endast PC) eller skanna från papper, pdf 
eller andra bildformat. 

Innehåller ett stort antal olika svenska röster och barnröster - 
för att det ska vara trevligt och enkelt att lyssna på!
 
Artikelnummer för PC: 12301 och för Mac: 12511

ClaroRead för PC eller Mac

P R O G R A M  S O M  H J Ä L P E R  D I G  A T T  L Ä S A

Denna talsyntes är för dig som använder Google Chrome eller 
Microsoft Edge webbläsare. Denna talsyntes har samma funktioner 
som ovan, men för Chrome kan du även tala och talsyntesen skriver 
ut vad du säger. ClaroRead för Chrome / Edge fungerar för alla sidor 
du besöker i webbläsaren. Vill du använda lokala program måste 
du även ha ClaroRead för PC. Detta då säkerheten hos datorn och 
webbläsaren inte tillåter att dessa ska fungera fullt ut i eller utanför 
webbläsaren.  
 
Innehåller ett stort antal olika svenska röster och barnröster samt 
röster på andra språk - för att det ska vara trevligt och enkelt att 
lyssna på!

ClaroRead för Chrome / Edge

Artikelnummer: 12703



ClaroSpeak Plus är talsyntesapp. Appen ger dig många 
möjligheter att få text uppläst. Lyssna på befintliga doku-
ment, skriv egen text med ljudeko, fotografera fysisk text 
och få den uppläst. Det ingår även ett digitalt tangentbord 
som ersätter Apples egna och som möjliggör att du kan 
lyssna på din egenskrivna text i andra appar.

Artikelnummer: 12702

ClaroSpeak Plus för iOS

Rättstavningsprogrammet ClaroStava hjälper dig i din skrivpro-
cess med att upptäcka felstavningar, få förslag på ord, förklar-
ingar samt bildstöd. Alla förslag och förklaringar går att slå upp 
direkt i programmet eller få upplästa. Fungerar även utanför 
Word. Rättstavningsprogrammet ClaroStava hjälper dig med 
följande:
-Felstavade ord, t.ex. suklnukl (rätt stavning är cykelnyckel) 
-Homofoner inklusive bildstöd, t.ex. hjul och jul
-Korta och långa vokaler, t.ex. fika och ficka 
-Särskrivningar, t.ex. jord gubbar och jordgubbar
 
Finns både för svenska och engelska.

ClaroStava för PC eller Mac

ClaroStava för för svenska, artikelnummer för PC: 12315 och för Mac: 12312
ClaroStava för engelska, artikelnummer för PC: 12311 och för Mac: 12313

P R O G R A M  S O M  H J Ä L P E R  D I G  A T T  S K R I V A

Vad är en talsyntes?  
En talsyntes är ett program eller en app som kan 

läsa upp texter på en skärm - på datorn, i mobilen 
eller på en lärplatta.



Ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och gram-
matikfel på svenska. StavaRex kan hjälpa till med grava stavfel, 
lättförväxlade ord och en viss del grammatik och uttryck. 
Programmet är skapat för att bäst fungera med Microsoft Word 
för PC och Mac. För Mac kan Stava Rex dessutom ersätta 
systemets inbyggda stavningskontroll, vilket gör programmet 
mer integrerat i fler skrivmiljöer. För full funktionalitet behövs 
även Microsoft Word.

Artikelnummer för PC: 20400 och för Mac: 21400

Stava Rex för PC eller Mac (Svenska)

Witch eller which? SpellRight hjälper dig att stava rätt på engel-
ska! SpellRight är ett unikt rättstavningsprogram utvecklat för 
svenskspråkiga personer som skriver på engelska. Programmet 
rättar grava stavfel, lättförväxlade ord samt enklare grammatik-
fel som andra program ofta missar. Programmet är framför allt 
utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men läm-
par sig väl för alla som behöver språk- och rättstavningsstöd.
Artikelnummer för PC: 30300 och för Mac: 31300

SpellRight för PC eller Mac (Engelska)



Detta är ett paket bestående av ClaroRead Plus och ClaroStava.  
Fördelarna är många:
- Allt stöd du behöver för att läsa och skriva finns i ett och  
samma program.
- Innehåller stavningskontroll för både engelska och svenska. 
- Enkelt att använda 
- En installation

Artikelnummer för PC: 12302 för Mac: 12515

ClaroRead Plus för PC eller Mac 
med stavning

Detta är ett paket bestående av ClaroRead för Chrome / Edge och 
ClaroStava. Fördelarna är många:
- Allt stöd du behöver för att läsa och skriva finns i ett och  
samma program. 
- Ingår stavningskontroll för både engelska och svenska. 
- Enkelt att använda 
- En installation

Artikelnummer: 12704

ClaroRead för Chrome / Edge  
med stavning

P R O G R A M  S O M  H J Ä L P E R  D I G  A T T  S K R I V A  &  L Ä S A



Viktigt! 
Produkterna i denna folder är hjälpmedel som är noga utvalda och prövade för att 
vara den bästa hjälpen för dig med läs- och skrivsvårigheter. De är också anpassade 
efter vilken hårdvara/enhet man använder. 

Använder man flera olika enheter för att läsa och skriva ska man se till att man får 
tillgång till dessa hjälpmedel även där. Man har inte läs- och skrivsvårigheter endast 
framför en dator utan även på andra platser och situationer. Har man behov av att 
läsa text på t.ex. en skylt så ska man få den hjälpen också. Det ska inte avgöras på 
vilket hjälpmedel man har om man ska kunna läsa och skriva.

Åter i lager! 

Echo Smartpen 4 GB
Echo Smartpen låter dig skriva anteckningar och 
samtidigt spela in det som sägs på mötet. Gå sedan 
tillbaka, peka på ett ord och få ljudet uppspelat från 
samma tidpunkt du skrev just det ordet under mötet/
föreläsningen. Detta gör att du inte behöver skriva så 
mycket under mötet och kan istället koncentrera dig 
på det som sägs och delta bättre i konversationen. 
Echo Smartpen fungerar ihop med datorer (Mac och 
Windows) samt med Android- och iOS-enheter via 
USB-C och Bluetooth.



Nyhet! 

Caption - uppmuntra 
självständigt lärande
Gör om tal till text. Denna produkt ger dig bild-
texter live samtidigt som du tittar på en video, 
livetextning till alla möten eller media, person-
ligen eller online. Caption finns tillgänglig som 
app både till dator och mobil så att du till och 
med kan ta den med dig på språng! Vill du veta 
mer om denna spännande produkt? Scanna 
QR-koden för att se ett kort filmklipp!

Nyhet!  

Lightkey - rätta dina  
misstag i realtid
Lightkey är en AI-driven programvara som 
kan förutsäga vad du ska skriva härnäst samt 
stavningskorrigering. Med Lightkey behöver 
du inte pausa, gå tillbaka och åtgärda dina 
misstag. Tryck bara på “tab” och fortsätt och 
bevara din tankegång. Lightkey lär sig dina 
skrivmönster och förutsäger gradvis upp till 
18 ord inklusive skiljetecken, vilket gör att du 
kan komponera ditt innehåll snabbare och 
med självförtroende. Få mer info om produk-
ten genom att scanna QR-koden och se ett 
kort filmklipp! 
 



Tretac Interface AB
0454-30 08 08

info@tretac.com
www.tretac.se


