K3000
 Overwin lees-, schrijfen leerproblemen thuis,
op school en op het werk
 De meest uitgebreide software,
maar aanpasbaar aan elke
leeftijd of niveau
 Voor elk platform:
PC, Chromebook, Mac, tablet
en smartphone
		

“All Learners Deserve
Tools That Help Them
Unlock Their Potential”

visionary technology

KURZWEIL 3000: JOUW DIGITALE LEES-,
SCHRIJF- & LEERASSISTENT
Neem je toekomst in handen en laat die niet op grenzen botsen door
een lees-, schrijf- of leerprobleem.
Lezen is kennis vergaren. Leren geeft je nieuwe inzichten. Schrijf
dus vooral je eigen verhaal! Dat lezen, schrijven en leren wordt een
stuk eenvoudiger met K3000 als je digitale assistent.
Dit zeer volledige softwarepakket is op alle platformen inzetbaar. Zo maak je er altijd en overal gebruik van.





Kurzweil 3000 desktop & laptop voor PC en Mac
Kurzweil 3000 Mobile app voor iOS en Android
Chrome extensie Web2Speech voor K3000 gebruikers
Sensotec webapp in de Cloud voor K3000 gebruikers

Kurzweil 3000

Met deze digitale assistent als ruggesteun zal je teksten beter begrijpen, wordt lezen terug plezant, gaat
studeren een stuk vlotter en wordt schrijven een pak eenvoudiger. Dit zijn meer dan mooie beloftes,
want met K3000 krijg je de tools in handen om te groeien tot je volle potentieel.

KURZWEIL 3000 HELPT JE OM

je potentieel te
ontsluiten

je lees- en
schrijfkwaliteiten
te verbeteren

je lectuur beter
te bevatten

lesmateriaal
gemakkelijker
te verwerken

Consulteer de tabel op www.sensotec.be/kurzweil3000 voor een gedetailleerd overzicht
van de functies per onderdeel van K3000!
Je vindt er ook demofilmpjes, online tutorials (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

KURZWEIL 3000 VOOR PC & MAC
Complete tool voor lezen, schrijven
en studeren op je desktop / laptop
Deze Kurzweil 3000 oplossing installeer je op je
Windows pc of Mac.
Dit zeer uitgebreide softwarepakket is volledig
aanpasbaar aan de leeftijd en het niveau van
de gebruiker.
Zo groeit niet alleen je potentieel, maar groeit
ook je K3000 software op het gepaste tempo met je
mee!

Vlotter LEZEN

Onbeperkte toegang tot zo goed als alle documentvormen: gedrukte tekst (via scannen / ocr*), KES-documenten
vanzelfsprekend, maar ook Tekst-pdf en ADIBib-boeken (mits omzetten via pdf naar KES), beeldbestanden (jpg,
foto-pdf, ...), tekst- en MS Office bestanden (zoals txt, word, excel, ppt, ...), websites & email.





Keuze uit 13 beschikbare voorleestalen, aanpasbare stem en leessnelheid
Actieve leesondersteuning met het voorgelezen zinsdeel en woord in een andere kleur
Verschillende tekstselectiemogelijkheden
Een klembordlezer & uitspraakwoordenboek

Correcter SCHRIJVEN





Tekstnotities toevoegen, ook door tekst te slepen
Kleefnotities, gesproken notities, bladwijzers en voetnoten, maar ook tekstballonnen
Spreekt tijdens het typen en begeleidt je door middel van woordvoorspelling en spellingcontrole
Mogelijkheid om eigen woordenlijsten toe te voegen aan de woordvoorspelling

Gemakkelijker BEGRIJPEN & LEREN







Verklarende-, vertalende-, synoniem- en beeldwoordenboeken
Homofonen opzoeken
Online vertaalfunctie
Markeren & samenvatten
Audiobestanden maken
Extra studeertools zoals mindmaps, kolomnotities,
hyperlinks toevoegen, sprekende rekenmachine

(*)ocr: optical character recognition

KES-FORMAAT?

K3000 bestandsformaat, speciaal ontwikkeld voor mensen met lees-en schrijfproblemen
Kurzweil is een zeer volledig softwarepakket dat op de meest courante platformen kan gebruikt worden.
Wat het echt anders maakt dan de rest? Het gebruik van het KES-formaat. Ray Kurzweil, de uitvinder
van het scannen, deed dit in de eerste plaats voor mensen met lees- en schrijfproblemen (ten gevolge
van dyslexie of visuele problemen). Bijgevolg zorgt de krachtige, hoogkwalitatieve ocr* voor het meest
betrouwbare scanresultaat en best bewerkbare document waarbij je verschillende notitievormen kan
hanteren, tekst kan slepen, kopiëren en plakken en dit met behoud van de lay-out, dus boven op de “foto”.

PDF

KES

Je kan in Kurzweil 3000 een pdf openen om te
laten voorlezen. Het biedt echter voordelen om de
pdf eerst te converteren. Daarvoor maak je
gebruik van de functie PDFtoKES.

KURZWEIL 3000 MOBILE

De mobiele uitbreiding voor lezen & schrijven onderweg
Kurzweil 3000 Mobile is de mobiele uitbreiding op de desktop
oplossing van Kurzweil 3000. Je krijgt deze app gratis bij de
aanschaf van een Kurzweil 3000 licentie of abonnement.
Met deze app kan je KES-documenten lezen en bewerken op
Chromebook, Android (6.0 en hoger) en iOS apparaten.
Opgelet: er is wel een klein verschil in functionaliteiten
voor Android en iOS gebruikers.
De Android & iOS versie hebben heel wat functies gemeen:
 Hoge kwaliteitsstemmen in verschillende talen
 Laat je KES-documenten voorlezen met dubbele markering
 Noteren & markeren
iOS biedt daarnaast nog volgende extra’s:
 Verklarende-, vertalende- en beeldwoordenboeken +
werkwoordsvervoegingen
 Corrigerende woordvoorspelling + dyslexie-specifieke
werkwoordondersteuning
Je downloadt deze app via de App Store of Google Play.

Met de Kurzweil 3000 Mobile app lees je ook jouw ADIBib-digitale-schoolboeken!
Na het omzetten van je ADIBoek van PDF naar KES kun je zowel in je desktop als mobiele
oplossing aan de slag met je digitale schoolboeken.

Nu ook voor Chromebooks!
Kurzweil 3000 wordt als één van de meest complete
compenserende softwarepakketten beschouwd.
Alinea vous ouvre les portes du monde de la reconnaissance de texte rapide et efficace.

KURZWEIL 3000: JOUW DIGITALE LEES-, SCHRIJF- & LEERASSISTENT Lorem ipsum

Met de inburgering van de Chromebooks, het budgetvriendelijke alternatief voor een Windows of Mac laptop
of pc, kwam de vraag naar software zonder de
gebruikelijke vrij zware downloads steeds meer
naar voor.
Daarom ontwikkelde Sensotec de Chrome extensie
Web2Speech en de allernieuwste webapp in de cloud.
Deze nieuwe software werd meteen ook in een eigentijds
en gebruiksvriendelijk design gestoken.

DE SENSOTEC BROWSER & CLOUD OPLOSSING VOOR KURZWEIL 3000
SENSOTEC WEBAPP IN DE CLOUD
Flexibele webapp voor lezen, schrijven en studeren op alle platformen
De Sensotec 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://K3000user.sensotec.be en je kan van start
Werkt nu 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
Spellingfouten vermijden met behulp van de corrigerende woordvoorspeller,
dyslexiespecifieke spellingcontrole en het opzoeken van werkwoordsvervoegingen
Handige notitiemogelijkheden en tekentools (cirkels, pijlen, lijnen, ...)
Uitgebreide studeertools: markeren en samenvatten, vertalingstool, audiofiles maken

CHROME EXTENSIE 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 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
Voorlezen in 9 talen (o.a. NL, FR, EN, DE) en 50 voorleesstemmen
Moeilijke woorden opzoeken in de verklarende, vertalende en beeldwoordenboeken
Studeertools: markeren en samenvatten, vertalingstool, audiofiles maken
Makkelijk te installeren: download de Web2Speech extensie in de Chrome Web Store

HOE AANSCHAFFEN? RECHT OP EEN GRATIS LICENTIE?
Je gebruikt de onderdelen van Kurzweil 3000 via een abonnement of een kooplicentie.

1. Kurzweil weblicentie abonnement

Je neemt een abonnement op K3000? Dan schaf je een maandelijks of jaarlijks abonnement aan en krijg je
toegang tot alle onderdelen van K3000. Je beslist zelf of je één of meerdere onderdelen gebruikt.

2. Gratis voorleessoftware abonnement
Leerlingen in de lagere en middelbare school met een attest en alle leerlingen in het buitengewoon onderwijs
hebben recht op gratis voorleessoftware. Registreer je op www.adibib.be voor Kurzweil en krijg toegang tot
alle onderdelen van K3000. Je beslist zelf of je één of meerdere onderdelen gebruikt.

3. Kurzweil kooplicentie

Je koopt K3000 eenmalig aan. Je ontvangt een individuele licentie voor Kurzweil via download of op USB,
uitsluitend te installeren of gebruiken op een pc of Mac. Daarnaast krijg je ook toegang tot Kurzweil 3000
Mobile.
Kurzweil 3000 is het paradepaardje onder de lees- en
leersoftware en geniet wereldwijde faam. Het merk zit
onder de vleugels van Kurzweil Education waarvan de
roots teruggaan tot 1976 met de introductie van de allereerste leesmachine van Ray Kurzweil.
Sensotec startte begin 21ste eeuw met de lokalisering
van deze US software voor de Europese markt. Naast het
aanpassen van de software naar Europese normen, zet
Sensotec ook sterk in op de verdere uitbouw van de
Kurzweil 3000 software.

Sensotec nv – Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke
www.sensotec.be | www.dyslexie.be
T: 050 40 47 41 | dyslexie@sensotec.be | dyslexiesupport@sensotec.be

