Alinea Pro

Kurzweil3000

WoDy

Het meest gebruikvriendelijke
programma, voor leerlingen én
leerkrachten. Prima voor elke
leerling en student die:

Het meest complete programma
voor leerlingen en studenten.
Perfect voor elke leerling en
student die:

Uitstekend
woordvoorspellingsprogramma.
Goed voor elke leerling en student
die:

•

•

•

•

•

•

•

alle tekstinfo snel en
nauwkeurig wil laten voorlezen
niet afhankelijk wil zijn van de
beschikbaarheid van digitale
schoolboeken en ander
lesmateriaal
de beste ondersteuning wil om
snel en foutloos te schrijven in
alle programma’s en digitale
schoolboeken
uitgebreide ondersteuning
wil bij vreemde talen en/
of bij het uitbreiden van
de woordenschat in het
Nederlands (NT2, TOS)
voldoende heeft aan
basisondersteuning bij het
studeren

•
•

•
•

op alle onderwijsniveaus
zelfstandig wil werken,
onafhankelijk van kennis of
beschikbaarheid van andere
programma’s
hun alles-in-één
werkomgeving eenvoudig wil
aanpassen
zelfstandig en snel toegang
wil tot alle gedrukte
documenten, alle digitale
bestandformaten en
webpagina’s
maximale functionaliteit en
toegankelijkheid wil icm een
groot gebruiksgemak
wil werken op Windows en/of
Mac, iOS en/of Android (ook
ChromeBook)

•
•

•

goede ondersteuning wil om
snel en foutloos te schrijven in
alle programma’s
geen nood heeft aan
rechtstreekse ondersteuning
in digitale schoolboeken
ondersteuning wil bij
het uitbreiden van de
woordenschat in het
Nederlands (NT2, TOS) en/of
vreemde talen (WoDy Multi)
geen nood heeft
aan ingebouwde
studiehulpmiddelen

Prima voor scholen die:

Perfect voor scholen die:

Goed voor scholen die:

•

•

•

•
•
•

een flexibel en
gebruiksvriendelijk
programma wensen
hoofdzakelijk met digitale
schoolboeken werken
hun eigen lesmateriaal met
de Alinea scan-en leesapp
toegankelijk maken
uitgebreide examenbeveiliging
wensen

•
•

•
•

de zekerheid willen van het
meest gebruikte programma
een brede inzetbaarheid
wensen
de beste en meest efficiënte
software voor het scannen
en leesklaar maken van
documenten willen
de meest uitgebreide
examenbeveiliging wensen
niet afhankelijk willen zijn
van een besturingssysteem:
Windows en Mac, iOS en
Android (ook ChromeBook)

•
•
•

hoofdzakelijk met eigen
materiaal (Worddocumenten)
werken
digitale schoolboeken in gratis
PDF-programma’s gebruiken
een elementaire
examenbeveiliging wensen
de goedkoopste kooplicentie
willen

Op het werk en thuis:

Op het werk en thuis:

Op het werk en thuis:

•

•

•

•
•

Alinea is het krachtigste
programma om foutloos
verslagen, e-mails en
Facebook berichten te
schrijven.
Alinea leest al je documenten
(Word, PDF, webpagina’s, … )
voor.
Met de handige app kan je ook
buitenshuis elke tekst scannen
en laten voorlezen.

•

K3000 is het krachtigste
voorleesprogramma
in 13 talen en bevat
uitgebreide tekstsjablonen
en een uitgebreid pakket
studiehulpmiddelen.
Met de K3000 app bewerk en
lees je KES bestanden in een
handomdraai.

Dyslexie.be is een initiatief van Sensotec. Voor meer informatie, surf naar www.sensotec.be

•

WoDy is een goed programma
om foutloos verslagen en
e-mails te schrijven.
Daarnaast leest WoDy ook al
je documenten (Word, PDF,
webpagina’s, … ) voor.

