CLOUDVERSIE ALINEA IN THE CLOUD & WEB2SPEECH
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Alinea in the Cloud is een slimme teksthulp waarmee je o.a. teksten kan laten voorlezen,
woordvoorspelling kan gebruiken, spellingscontrole kan laten uitvoeren, woorden kan
opzoeken en in je digitale boeken en pdf-documenten kan lezen en schrijven. Je kan het
programma ook als studeerhulp gebruiken: je kan teksten markeren en samenvattingen
maken. Er is ondersteuning in 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits, met
automatische taalherkenning en bijpassende stemmen.
Hoe maak je hier gebruik van?
Surf eerst naar www.academicsoftware.eu . Log in met je @student.odisee.be adres.
Zoek naar het pakket 'Alinea' en open de tegel.
Met de knop 'Account' kan je een gebruikersnaam en paswoord aanvragen (of opnieuw
opvragen als je het vergeten bent). De gebruikersnaam is van de vorm
'voornaam.naam'.
Daaronder kies je vervolgens voor “ga naar Alinea online”. Log in. Je kan ervoor kiezen
je gegevens te bewaren, zodat je de volgende keer niet meer moet inloggen.
Je ziet dat er ook een knop “bekijk alle downloadmethodes” staat. Het programma
downloaden heeft geen zin: je hebt als Odisee-student enkel toegang tot de cloudversie.

FUNCTIES VAN ALINEA IN THE CLOUD
Uiteraard is Alinea in the Cloud in de eerste plaats een voorleesprogramma. Je kan dus
PDF’s laten voorlezen. Maar je kan nog veel meer met dit programma.
Eerst en vooral kan je zelf teksten schrijven, met een handige woordvoorspeller. Die zet
je aan onder deze knop:
Hij verschijnt rechts bovenaan in je beeld, maar je kan hem verslepen.
De woordvoorspeller toont suggesties voor het woord dat je typt.

Alinea in the Cloud zal standaard de tekst voorlezen die je typt, omdat het in de eerste
plaats een programma met voorleessoftware is. Je kan dit uitschakelen:

Klik rechts op instellingen.
Schakel voorlezen tijdens het typen uit.

De knop “spraakherkenning” laat je toe een tekst te dicteren, in meerdere talen. Je moet
het programma wel toestemming geven tot je microfoon.
Tip: spreek traag en duidelijk.
Spreek leestekens ook uit!
De volgende drie knoppen kan je enkel gebruiken als je een PDF geopend hebt in het
programma.

Het zijn de knoppen “tekstnotities”, “tekentools” en “markeerstiften”. Ze laten je toe
eigen notities aan je bestand toe te voegen, er zaken bij te tekenen en een samenvatting
te maken op basis van tekst die je aanduidt met de markeerstiften.
We bespreken nog kort de volgende drie knoppen:

Met de pijl ga je naar “selectiemodus” en krijg je een aantal mogelijkheden om zaken
gerichter te laten voorlezen.
De volgende knop bevat woordenboeken, en is dus een handige functie om
begrippenlijsten aan te leggen of werkwoordvervoegingen op te zoeken.
De laatste knop tenslotte linkt door naar Google Translate. Het is echter beter om
vertalingen op te zoeken via de woordenboeken. Google Translate is niet altijd accuraat.
Voor uitgebreidere instructie verwijzen we je graag door naar
https://sensotec.be/product/alinea-in-de-cloud/. Hier vind je een beschrijving van alle
functies van het programma, een geschreven handleiding en een handig demofilmpje.

TIP

Is een PDF niet voorleesbaar?
Alinea heeft een OCR-functie. Met deze functie zet je onleesbare PDF’s om naar
voorleesbare bestanden.
Hoe ga je te werk?
- open je PDF in Alinea (linkse knop bovenaan)
- kies vervolgens voor ‘OCR op huidig document’
- Alinea doet vervolgens de rest
Je kan maximum 20 pagina’s tezelfdertijd laten omzetten via de OCR functie. Je kan dit
ook toepassen op een document in de cloud of op je computer. De omzetting is niet altijd
volledig, maar lukt wel vrij goed.

WIL JE OOK ZAKEN VAN HET INTERNET LATEN VOORLEZEN?
Dan raden we je aan om de Chrome-extensie Web2Speech te installeren. Deze software
werkt ook bij een X-toledo examen. Deze Chrome-extensie is gratis voor Odiseestudenten en kan je downloaden via https://sensotec.be/product/web2speech/. Hier vind
je ook een beschrijving van alle functies van het programma, een geschreven
handleiding en een handig demofilmpje (het kan nodig zijn je laptop opnieuw op te
starten na de installatie).

