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Varje ny version av Word får allt fler möjligheter och innehåller nya sofistikerade funktioner. En
följd av detta är också att det blir svårare att använda för nybörjare och ovana användare. Att
orientera sig i menyerna och att förstå och kunna använda inbyggda finesser, kräver att man har
goda erfarenheter av datorer, ordbehandling, layout etc.
Talsyntesstöd
EdWord stöder talsyntes för automatisk uppläsning av bokstäver, ord och/eller meningar.
Dessutom finns kommandon för ytterligare åtta
funktioner för uppläsning av text. Funktionerna
kan hanteras med definierbara
tangentbordskommandon och/eller verktygs-knappar.
EdWord har även en ljudande funktion för läsinlärning.
Observera att talsyntes måste köpas separat.
Menyer och verktyg
Syftet med EdWord är att kunna ”städa bort” menyer och programegenskaper och därmed presentera renare och – i vissa sammanhang –
mera funktionsdugliga användargränssnitt. Därmed kan programmet
göras användbart för nya användargrupper.
Anpassningen har gjorts för Microsoft Word eftersom det är det mest
använda ordbehandlingsprogrammet alla kategorier. Det innebär att ett
stort antal användare är bekanta med programmet.

EdWord kan ställas in i fyra användarnivåer där menystrukturen rensats i olika omfattning. I
basnivån finns endast de nödvändiga verktygen för att kunna skriva text, spara och göra utskrift.
När en ovan användare som startat på denna nivå behärskar de befintliga verktygen kan
svårighetsgraden ökas successivt för att till slut kanske behärska större delen av verktygen och
funktionerna i Microsoft Word.
I vissa av nivåerna kan man välja
att använda anpassade verktygsfält.
Anpassningsbart
Ett antal programinställningar kan göras i en speciell inställningsdialog. Verktyg kan visas/döljas på
respektive nivå och grundfunktioner kan väljas/väljas bort.
Version 3.30 av EdWord kan användas tillsammans med Microsoft Word 97, 2000, XP eller 2003.
För att utnyttja talstödet krävs installerad talsyntes av typen SAPI 4. Infovox 230/330 och Desltop
från Babel Infovox har testats tillsammans med EdWord.
För ytterligare upplysningar – besök www.xon.se
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