Lærfest 2022
Få 25% på udvalgte kurser
fra Lær fest til Lær fest
– Læs mere på vitec-mv.com/dk/laerfest-2022

IntoWords

IntoWords

Ét samlet læse- og skriveværktøj
til alle dine platforme.
Med IntoWords kan alle med læseog skriveudfordringer få støtte til at
læse, skrive og lære - uanset alder.
Et stærkt pædagogisk fundament
Vores pædagogiske konsulenter er hele tiden opdaterede på
den nyeste viden om didaktik og dysleksi. I sammenspillet
mellem de tekniske funktioner og den pædagogiske viden,
får du en alsidig platform, som er brugervenlig, pålidelig og
pædagogisk funderet.

Samme brugeroplevelse på alle platforme
Når du som elev, studerende eller underviser anvender
IntoWords, skal du kun forholde dig til én arbejdsproces – uanset hvilken platform du arbejder på. IntoWords er med dig overalt: på din computer, tablet og telefon. Samme værktøjslinje.
Samme design. Samme funktioner. Og det bedste af det hele:
dit arbejder og dine personlige indstillinger følger med.

Alle favoritfunktioner lige ved hånden
Funktionslisten i IntoWords udvides løbende med nye funktioner, der støtter læsning, skrivning og læring.
Her er favoritfunktioner blandt vores brugere:
1.

Skriveguides - skabelonerne, der giver støtte til at skrive
og strukturere tekster

2.

Fagordlister - til en lang række af fag og uddannelser

3.

Oplæsning og ordforslag – et bredt udvalg af sprog og
stemmer

4.

Personlig profil - skræddersy dine profilindstillinger

5.

PDF-motoren og billedlæser - nem redigering og indbygget læse-skrivestøtte

6.

Gem som lydfil - og lyt på farten

7.

Ordbog – både retskrivning og en lang række sprog, bl.a.
engelsk, tysk og fransk

… Men funktionslisten er meget længere end det. Se alle
funktionerne på vores website: www.vitec-mv.com

Er du klar til grammatik i IntoWords?
Skal du være blandt de første til at se
det nye grammatikmodul, der kommer
her i foråret 2022? Så scan og vær med
til vores webinar d. 2. maj kl 14.30-15.15.

Kvalitet og sikkerhed kommer først
It-infrastrukturen er autoskalerbar og bygget efter alle
sikkerhedsmæssige
temerne

forskrifter.
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i en eksamenssituation – og der er helt styr på dine
data. Du kan derfor trygt anvende IntoWords i alle situationer, hvor der er behov for læse- og skrivestøtte.

Kom hurtigt i gang
Med det nye IntoWords kommer du hurtigt i gang. Når programmet er installeret på dine favoritenheder, så hører løbende
udrulninger og manuelle opdateringer fortiden til. Nu sker
alle opdateringer nemlig automatisk. På alle dine platforme.

Vi er med dig hele
I implementeringen af IntoWords bliver du klædt godt på, og vi
har solid erfaring med at gøre både brugere og læsevejledere
til eksperter i værktøjet. Du har adgang til korte videoguides
og mulighed for kurser med vores pædagogiske konsulenter,
hvor du hurtigt kommer i gang med læse- og skrivestrategier.
Skulle der opstå spørgsmål, så er vores supporttelefon
naturligvis kun et opkald væk. Kort sagt – vi er med dig hele
vejen.

Vil du vide mere om IntoWords?
Så ring til os på telefon 65 91 80 22.
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