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SensoSpeak 
Klembordlezer met stemmen van hoge kwaliteit  

SensoSpeak is een product, 
ontworpen door Sensotec:  
een klembordlezer, voorzien van  
de beste stemmen. Na installatie 
van SensoSpeak kun je deze 
stemmen ook in andere 
programma’s gebruiken. 

SensoSpeak leest tekst voor die 
zich op het klembord van een 
computerprogramma bevindt.  

SensoSpeak kan dus gebruikt 
worden in alle applicaties die tekst 
op het klembord kunnen plaatsen: 
tekstverwerkingsprogramma’s, 
rekenbladen, e-mailprogramma,...  
 

Klembordlezer 
Het gebruik van een klembordlezer is  
zeer eenvoudig: selecteer de tekst in het 
programma waarin je aan het werken  
bent en kopieer de geselecteerde tekst 
(CTRL+C in de meeste programma's).  

SensoSpeak wordt automatisch actief en zal 
de selectie in een nieuw venster tonen en 
voorlezen. Tijdens het voorlezen wordt het 
uitgesproken woord in het tekstvenster van 
SensoSpeak gemarkeerd.  

De stem die de tekst voorleest, de snelheid 
van het voorlezen en het lettertype van de 
weergegeven tekst kun je aan je eigen 
voorkeur aanpassen. 

Hoogwaardige SAPI stemmen 
SensoSpeak leest de tekst voor met gebruik 
van de Nuance Vocalizer Premium High 
stemmen. Deze stemmen zijn van de 
hoogst beschikbare kwaliteit en klinken heel 
natuurlijk.  

Bij de installatie van het programma kun je, 
afhankelijk van de taal waarvoor je 
SensoSpeak installeert, kiezen uit meerdere 
stemmen.  

Ook met andere programma’s 
Aangezien de stemmen voorzien zijn van 
een SAPI-interface, kunnen ze ook in 
combinatie met andere applicaties gebruikt 
worden. Dit betekent dat je dezelfde 
hoogwaardige stemmen ook kunt gebruiken 
met je schermuitleesprogramma, je 
voorleesprogramma… 

Welke talen? 
Bij je aankoop van SensoSpeak beslis je 
voor hoeveel talen je een licentie  aankoopt: 
voor één taal, vier talen of tien talen. 

Volgende talen zijn momenteel beschikbaar: 
Nederlands , Frans , Duits, Engels, Deens, 
Fins, Grieks, Italiaans, Noors, Portugees, 
Spaans, Turks, Zweeds, Hongaars, 
Indonesisch, Mandarijn , Pools, Roemeens, 
Russisch, Slovaaks, Thais, Tsjechisch 

Systeemvereisten: 

 Windows XP of hoger 
 1GB RAM 
 DVD-ROM drive 
 +- 500MB beschikbare ruimte per stem 
 Multimedia geluidskaart en speakers.  
 Internetverbinding (activering / updates) 


