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Installation av VoiceXpress

1. Logga in på din dator som administratör om du inte redan är det.

2. Sätt i skivan VoiceXpress 5.3 och följ installationsanvisningarna.

Under installationen aktiveras produkten via Internet. För detta krävs ett
licensnummer som följer med leveransen (separat dokument).

Ifall internetaktiveringen misslyckas kan du kontakta Voxit och erhålla en
upplåsningskod. Vad god uppge ditt licensnummer och den kod som visas.

3. Om du har köpt ett vokabulär till programmet installerar du det nu genom att
sätta i skivan för vokabulären. När du sedan skapar din talarprofil väljer du
detta vokabulär i dialogen ”identifiera dig” för att det ska fungera.

4. Om ni använder Windows Vista eller Windows 7 kan UAC (User Access
Control) ställa till problem när du försöker diktera. Du kan åtgärda problemet
genom att inaktivera UAC under kontrollpanel - användarkonton, eller genom
att starta din ordbehandlare med rösten. T.ex "starta Microsoft Word" eller
"starta Xpresspad".

Uppdatera VoiceXpress för Windows Vista / Windows 7

1. Vi rekommenderar att ni exporterar befintliga röstprofiler innan ni börjar.

2. Om en tidigare version av VoiceXpress finns på datorn, måste den
avinstalleras innan installationen av VoiceXpress för Windows 7 kan påbörjas.

3. Röstprofiler kan importeras och exporteras på samma sätt som tidigare.

4. Gå till Installation av VoiceXpress ovan och följ steg 1 – 4.

Kom igång med VoiceXpress

När du är klar med installationen kan du läsa igenom sidorna 5-8 i det svarta
häftet. Genomför sedan samtliga moment utom ”Kör precisionsbyggaren”, när du
får frågan väljer du att avbryta precisionsbyggaren.

När du har definierat din talarprofil första gången (läst in din första text) är
VoiceXpress redo att användas. När du läser en text tänk på att tala i normal
samtalston och ta pauser, en text tar normalt 10 – 20 minuter att läsa. För att
taligenkänningen ska bli så bra som möjligt behöver du läsa in ytterligare
4-5 texter på din talarprofil. Du väljer själv när du vill göra det, men du bör minst
läsa in tre texter till din talarprofil för att få en acceptabel användning. När du vill
läsa in nästa text väljer du ”Definiera en talarprofil” i VoiceXpressmenyn och följer
instruktionerna.

Slutligen, för att komma igång med dikteringen bör du först läsa sidorna 9-13 i
häftet, på sidan 12 finns en liten text att komma igång med. En fullständig
användarmanual finns i mappen ”Manuals” med namnet ”manual.doc”. Vi
rekommenderar att du skriver ut och läser igenom den.
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Tips

1. Tänk på placering av mikrofon (s 5 - 6 i det svarta häftet)

2. När du justerar mikrofonen, läs högt, kontrollera att du är en bit inne på det
gröna (OK). Ligger du nära den röda nivån (för svagt), prova att justera upp
volymen.

Kritisk nivå Bra nivå

a. Har du en bärbar dator, ett analogt headset och problem med ljudförhållandena
så kan ett USB-headset vara lösningen.

b. Undvik att koppla USB-headset via en USB-hub

3. Gör korta diktat från början, korrigera och ändra, eventuellt lägg till och prova
igen.

4. Ord som saknas eller som ”aldrig” vill bli rätt - använd kommandot

Lägg till och träna ord (eller gå via menyn)

5. Precisionsbyggaren är ett kraftfullt verktyg för att förbättra din talarprofil.
Använd gärna texter som du själv skrivit (format .txt .rtf eller .doc)
Tänk på att stora textmassor > 20-30 A4-sidor kan ta en stund att bearbeta.

För frågor, funderingar eller rådgivning vid installationen är ni välkomna att
kontakta vår support via mail support@voxit.se.


