Lathund till att använda en smartpen
Steg 6 – teckentolkning
Följer du denna information är lär du dig hur du kan använda tilläggsapplikationen som
överför dina handskrivna anteckningar till text och symboler som du t.ex. kan arbeta
vidare med i Microsoft Word eller något textprogram.

Teckentolkning

Konvertera handskrivna anteckningar

Teckentolkning syftar till att konvertera handskriven text till text som kan hanteras av
datorer. Teckentolkning kan både basera sig på ”bilden” av det du skrivit samt hur du
bygger upp varje tecken med hjälp av t.ex. streck, kurvor och prickar.
Teckentolkningsapplikation som kan användas med Smartpen har metoder som bland
annat använder sig av resultatet av att låta många personer skriva förutbestämda texter.
Vad som är viktigt att förstå är dock att resultatet av konverteringen av din handskrivna
text till stor del är beroende av hur du skriver. Om det är svårt för andra eller till och med
för dig själv att läsa vad du skrivit så kan du inte förvänta dig något mirakel.
Testa innan du licensierar
Du kan testa teckentolkningsapplikationen i 30 dagar innan du bestämmer dig för att
licensiera applikationen eller inte. Teckentolkningsapplikationen till Smartpen är utvecklad
av det franska företaget Vision Objects. Du laddar ner applikationen, MyScript, för test
från deras hemsida, http://www.visionobjects.com/en/webstore/try-myscript-for-livescribe
Gör inte instaklltionen av denna applikation innan du har installerat Desktopapplikationen
för din smartpen.
Om du senare väljer att licensiera applikationen kan du antingen göra detta direkt via
Vision Objects eller via in4it AB.
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De olika stegen för att konvertera en handskriven text
Konverteringen börjar t.ex. med att du från Desktopapplikationen högerklickar med musen
på vald sida och väljer MyScript

När du gjort detta val kommer en fönster upp där du skall välja vilka sidor som skall
konverteras.

När du gjort ditt val av sida/sidor väljer du ”OK” för att fortsätta.
I nästa vy ser du din handskrivna text på vänster sida och genom att välja konvertera så
kommer något senare tolkningen av din handskrivna text dyka upp till höger i vyn.

Genom valet ”Exportera” kan du sedan skicka vidare den tolkade informationen till t.ex.
Microsoft Word för vidare hantering.
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Det finns ett antal inställningar du kan göra för att få konverteringen att bli anpassad
till vad du vill göra och vad din anteckning innehåller. Du når dessa inställningar
genom att välja ”Konverteringar”/”Konverteringsinställningar” i menyn.

Bland dessa inställningar kan du göra följande val
• Text: Anteckningen innehåller text
• Figur: Anteckningen innehåller figurer (rutor, pilar, trianglar, ..)
• Frihandsteckning: Anteckningen innehåller bilder du ritat helt för fri hand.

Har du några kommenterar till innehållet i denna lathund så skicka dem gärna till support@in4it.se.
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