SARA-PC

S c an n e r c o m Vo z
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O Sara-PC é o scanner com voz que transforma tudo que está impresso em áudio com a
ajuda de um computador e OCR instalado no seu PC.

Sara-PC

Professor e aluno
Para além das funções disponíveis o Sara-PC é
indispensável em sala de aula para atuação do
professor e do aluno, otimizando o aprendizado
do mesmo.

Apoio para baixa visão
Para visualização dos textos digitalizados por usuários de baixa visão, o Sara-PC disponibiliza muitos recursos
importantes de controle de imagem e de ampliação. Você poderá definir as cores de alto contraste o tamanho
da letra, como salientar o texto que está sendo lido e muito mais.

Características Funcionais
Digitaliza livros encadernados e mantém a paginação;
Visualização na tela de Texto, Visualização Exata, Visualização dividida - selecionáveis pelo usuário;
Acesso direto no scanner para 5 funções rápidas: abrir documento, digitalizar e gravar, digitalizar e ler documento, copiar e imprimir e pausar leitura;
Palavras são destacadas em ambas as visualizações de texto e imagem conforme são lidas para auxiliar visualmente o acompanhamento do texto enquanto este é lido;
Imprime em Braille sem a necessidade de exportar arquivos para outros programas;
Acesso direto nos botões do scanner a 5 funções
rápidas: abrir documento, digitalizar e gravar, digitalizar e ler documento, copiar e imprimir e pausar
leitura;
Abre arquivos traduzidos para Braille, extensões
BRF e BRL, que são automaticamente convertidos
para serem lidos;

Possui gestão e leitura de arquivos RTF, TXT, DOC,
PDF, HTM, XML, OBX, ARK e DAISY;
Possui ferramenta de ampliação: ampliação até
16x, cores de alto contraste, salienta o texto lido;
Possui driver de áudio, editor de texto, recebe e
envia fax, calculadora, etc.

Abre imagem representando texto (como História em Quadrinhos), sendo o texto automaticamente reconhecido;
Permite selecionar e personalizar Esquemas de Digitalização pelo usuário;
Realça partes importantes do texto para referências futuras, e utiliza os destaques para navegar rapidamente
e revisar o documento;
Insere comentários de texto no documento digitalizado;
Exporta Realces e Comentários a novos documentos para revisão rápida;
Suporte completo para ouvir arquivos DAISY e outros arquivos de áudio;
Exporta diretamente para outros aplicativos como Microsoft Word ou Bloco de Notas;

O Scanner com voz Sara-PC converte documentos impressos em áudio, para que o deficiente visual tenha
acesso ao seu conteúdo, usando reconhecimento óptico de caracteres (OCR) instalado no seu PC. Dentre
outras vantagens, você poderá escolher o sintetizador de voz da sua preferência.

Correções de OCR - permite ao usuário corrigir eventuais imperfeições ocorridas durante o reconhecimento
de textos, tornando assim a digitalização cada vez mais precisa;
Divide o texto digitalizado em vários blocos de texto, permitindo assim que o usuário leia, remova, oculte ou
copie qualquer um destes blocos em particular sem ter que selecioná-los linha a linha;
Permite a conversão de textos digitalizados ou abertos em arquivos de áudio, para MP3;
Suporte Especial para aqueles textos que contém estruturas gráficas como tabelas diagramas e afins.
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Geral

1 ano

Altura / Largura / Profundidade			

3,5 cm / 25 cm / 36,5 cm

Peso						

1,9 kg

Elétrica

Comunicação

Digitalização

Garantia					

Medidas

Características Técnicas

Área de Digitalização			
Modo de Leitura				

Requisitos Mínimos do PC		
					
					

21,5 x 29,7 cm, para tamanho A4 e papel carta
Passagem única

Driver de CD-ROM, Porta USB e Memória
RAM de 256 MB, com 500 MB livres no HD;
Sensor de imagens coloridas de 2400 dpi

Sistema Operacional				

Compatível com o Windows 7

Conexão ao PC					

USB 2.0

Assistência técnica				

Sim

Cabos de Ligação				

Sim
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