Alinea Suite
Hulp bij lezen, schrijven,
begrijpen en studeren
Geschikt voor elke leeftijd. Voor
thuis, in de klas of op het werk
Gebruiksvriendelijke en intuïtieve
software voor elk platform:
pc, Chromebook, Mac, tablet
en smartphone

visionary technology

WORSTEL JE MET LEZEN EN SCHRIJVEN? DAN IS ALINEA HET
IDEALE HULPMIDDEL
De gebruiksvriendelijke compenserende (voorlees)software Alinea helpt jong en oud bij lezen,
schrijven en leren. De Alinea Suite omvat verschillende onderdelen die een oplossing bieden voor elk
platform.
Alinea webapp in de Cloud, de cloud oplossing
Alinea extensie Web2Speech, de browser oplossing
Alinea app voor iOS & Android, de mobiele oplossing
Alinea pc voor Windows, de pc-oplossing
Alinea bezorgt je meer zelfvertrouwen en vooral ook meer tijd om de dingen te doen die je echt leuk
vindt. Moeilijke lezers ervaren met Alinea terug meer leesplezier.
Ook voor wie een tweede taal leert of gewoon beter wil schrijven en vlotter wil leren,
is Alinea de betaalbare en toch zeer complete oplossing!

ALINEA HELPT JE OM

Vlotter te
lezen

Minder fouten
te schrijven

Beter
te begrijpen

Gemakkelijker
te leren

Consulteer de tabel op www.sensotec.be/alinea voor een gedetailleerd overzicht van
de functies per onderdeel van de Alinea Suite!
Je vindt er ook demofilmpjes, online tutorials (onderaan de tab video), handleidingen en de link naar
onze vormingsmogelijkheden:
gratis infosessies die je informeren over alle Sensotec oplossingen
gratis kennismakingssessies die dieper ingaan op één specifieke oplossing
hands-on workshops om vlot met de software van je keuze aan de slag te gaan

EEN OPLOSSING VOOR ELKE OMGEVING:
De Alinea Windows pc versie en de handige scan-en voorleesapp verdienden hun strepen reeds.

NU OOK VOOR CHROMEBOOK!
Met de opkomst van dit budgetvriendelijke
alternatief voor een Windows of Mac laptop
of pc werden we voor de uitdaging geplaatst
om onze software ook Chromebook-proof
te maken. Daarom ontwikkelden we Alinea
Web2Speech en de webapp Alinea in de
Cloud. Deze nieuwe onderdelen van Alinea
werden meteen ook in een eigentijds en
gebruiksvriendelijk design gestoken.

DE CLOUD OPLOSSING,
ALINEA WEBAPP IN DE CLOUD
FLEXIBELE WEBAPP VOOR LEZEN, SCHRIJVEN EN STUDEREN OP ALLE PLATFORMEN
De Alinea webapp in de cloud is de ultieme lees-, schrijf- en leersoftware: een flexibele oplossing die
bruikbaar is op alle platformen, en dit zonder installatie.
Werkt op zowel pc, Chromebook, Mac, tablet als smartphone
Geen installatie nodig: log in op de URL https://alinea.sensotec.be en je kan aan de slag
Werkt ook met single sign on!
Bruikbaar voor PDF documenten en ADIBib-schoolboeken
 Voorlezen: ruim aanbod aan talen (o.a. NL, FR, EN, DE) en aangename
voorleesstemmen, met instelbare leessnelheid
Actieve leesondersteuning via dubbele markering van de voorgelezen tekst
Moeilijke woorden opzoeken in de verklarende, vertalende en beeldwoordenboeken
Spellingsfouten vermijden met behulp van de corrigerende woordvoorspeller,
dyslexiespecifieke spellingscontrole en het opzoeken van werkwoordsvervoegingen
Handige notitiemogelijkheden en tekentools (cirkels, pijlen, lijnen, ...)
Uitgebreide studeertools: markeren en samenvatten, vertalingstool, audiofiles maken

DE BROWSER OPLOSSING,
ALINEA WEB2SPEECH
HANDIGE LEES- EN STUDEERTOOL VOOR WEBSITES, GOOGLE DOCS EN GMAIL
Surfen op het internet, werken in Google Docs,of een mail schrijven in Gmail? Met de Alinea Web2Speech
extensie heb je een onmisbare voorlees- en studeertool bij de hand.
Chrome extensie, bruikbaar op Chromebook, Windows en Mac
Voor Google Chrome webpagina’s, Google Docs, Gmail
V
 oorlezen in 9 talen (o.a. NL, FR, EN, DE) en 50 voorleesstemmen
Moeilijke woorden opzoeken in de verklarende, vertalende en beeldwoordenboeken

Alinea Web2Speech ondersteunt je ook bij het studeren dankzij handige studeertools.
markeren en samenvatten
vertalingstool
audiofiles maken

Alinea Web2Speech is makkelijk te installeren: download de extensie in de Chrome
Web Store.

DE MOBIELE OPLOSSING,
ALINEA APP VOOR IOS & ANDROID
SNELLE SCAN- EN VOORLEESAPP VOOR SMARTPHONES EN TABLETS
Je wil zonder veel gedoe een geprinte tekst lezen? Gebruik de Alinea app op je smartphone of tablet
(iOS of Android) om de tekst te fotograferen/scannen en te laten voorlezen. Sla het resultaat op als pdf
en bewaar het op je toestel of in de Cloud. Met de Alinea app lees je ook jouw ADIBib-schoolboeken
op je smartphone of tablet.
De Alinea app:
beschikt over de beste scantechnologie (OCR)
zet snel en efficiënt elke geprinte tekst om naar gesproken taal
is beschikbaar in verschillende talen,o.a. Nl, FR, EN en DE
is altijd en overal inzetbaar: geen internetverbinding nodig
Extra functies in de iOS app:
 ptimalisatie van je originele document (bijsnijden, draaien, tekst
o
uitsluiten) voor een nog betere tekstherkenning
lezen op de originele foto

Download en installeer de app via de App Store of Google Play.

DE PC-OPLOSSING,
ALINEA PC VOOR WINDOWS
KRACHTIGE TOOL VOOR LEZEN, SCHRIJVEN EN STUDEREN OP JE PC
Wanneer je op een Windows-pc werkt, kan je Alinea voor Windows gebruiken. Na installatie van
de software, kan je met dit onderdeel al je teksten laten voorlezen, de krachtige woordvoorspeller
en spellingcontrole gebruiken, moeilijke woorden opzoeken in de verklarende, vertalende of
beeldwoordenboeken, en vlot al je pdf documenten lezen, invullen en markeren. Werk je op een
Windows 10 pc, dan kan je met Alinea pc voor Windows ook gedrukte documenten scannen of fotobestanden importeren, waardoor de tekst voorgelezen en bewerkt kan worden.
•

Lees vlotter want Alinea leest al jouw teksten luidop voor in bijv. Word, PowerPoint, op internet,
in ADIBoeken en andere tekst-pdf, e-mail, … . De actieve leesondersteuning, waarbij zowel het
zinsdeel als het voorgelezen woord in een aparte kleur gemarkeerd worden, zorgt voor meer
leescomfort.

•

Schrijf correcter dankzij de krachtige, corrigerende woordvoorspeller en speciale
spellingcontrole in al jouw programma’s zoals tekstverwerkers, mailprogramma’s, internetfora
en sociale media,… Moeilijke werkwoorden met d of t? Zoek de vervoeging op en vind de juiste
schrijfwijze. Alinea is adaptief, leert van jouw fouten en biedt bovendien een meer betrouwbare
controle dan de klassieke spellingchecker.

•

Begrijp beter door gebruik te maken van de
beeldwoordenboeken, verklarende & vertalende
woordenboeken, werkwoordsvervoegingen en het
woordenboek Vlaamse Gebarentaal (VGT).

•

Studeer gemakkelijker dankzij de mogelijkheid om
te markeren en samen te vatten, notities te maken
(invullen) en tekentools te gebruiken (omcirkelen,
lijnen, pijlen, ...).

•

Maak je informatie 100% toegankelijk dankzij de
handige scantool die je gedrukte documenten,
foto-pdf’s en jpg’s omzet in voorleesbare tekst. Je
beschikt ook over een screenshotlezer.
Werk vlot in 4 talen (NL, FR, EN en DE). Naast een Nederlands verklarend woordenboek beschik
je ook over de vertalende woordenboeken voor Engels, Frans en Duits.

HOE AANSCHAFFEN? RECHT OP EEN GRATIS LICENTIE?
Je gebruikt de onderdelen van de Alinea Suite via een abonnement of een kooplicentie.

1. A
 linea weblicentie abonnement
Je neemt een abonnement op Alinea? Dan schaf je een maandelijks of jaarlijks abonnement aan en
krijg je toegang tot alle onderdelen van de Alinea Suite. Je beslist zelf of je één of meerdere onderdelen van de Alinea Suite gebruikt.

2. G
 ratis voorleessoftware abonnement
Leerlingen in de lagere en middelbare school met een attest en alle leerlingen in het buiten
gewoon onderwijs hebben recht op gratis voorleessoftware. Registreer op www.adibib.be en kies
voor Alinea. Je krijgt toegang tot alle onderdelen van de Alinea Suite. Je beslist zelf of je één of
meerdere onderdelen van de Alinea Suite gebruikt.

3. A
 linea kooplicentie
Je koopt Alinea eenmalig aan. Je ontvangt een
individuele licentie voor Alinea PC voor Windows (via download of op USB), uitsluitend te
installeren of te gebruiken op een Windows-pc.
Daarnaast krijg je ook toegang tot de Alinea
app voor iOS en Android.

SENSOTEC
Met meer dan 30 jaar expertise en samenwerking
met wereldberoemde softwarepakketten en apps,
heeft Sensotec het beste in Alinea gebundeld. De
functies van de verschillende onderdelen worden
bij iedere update verder uitgebreid.
Alinea: het meest complete multiplatform lees-,
schrijf- en leerhulpmiddel!
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