
IVEO is een universeel leersysteem, dat het

leren voor alle leerlingen meer compleet

maakt, terwijl het bovendien afbeeldingen

toegankelijk maakt voor mensen met leerpro-

blemen of visuele beperkingen.

Leer beter door tast, gehoor en
zicht te combineren
Gebruik één enkele of alle drie de manieren
van werken met de IVEO om sneller te
studeren en de informatie langer vast te
houden.

Maak leren aantrekkelijker en
allesomvattend
Voeg geluiden, spraak of internetkoppelingen
toe aan het lesmateriaal om het leren aantrek-
kelijker te maken.

Maak documenten in elke gewenst
formaat
Zoom in of uit voor meer of minder details - de
nieuwe afdruk wordt automatisch aan het
beeldscherm aangepast.

IJzersterke combinatie
Door de tactiele uitvoer van de Emprint
Spotdot te combineren met de IVEO kan een
complete toegankelijkheid van alle informatie
van het computerscherm gerealiseerd worden.
De Emprint SpotDot print in inkt en reliëf tot
een breedte van 229 mm. Gebruik de Tiger
Pro of Max voor grotere documenten, zoals
het rechts getoonde document met een
afmeting van 279 bij 355 mm.
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De IVEO is leverbaar in 3 uitvoe-
ringen

IVEO Lite
Bekijk bestaande IVEO bestanden met IVEO
Lite! - Complete pakket: (Bevat het IVEO tablet,
IVEO Viewer Software, en gedrukte
voorbeelden van lesmateriaal)

IVEO Creator
Naast de mogelijkheden van het "IVEO Lite"
pakket ook nog de mogelijkheid om uw eigen
interactieve lesmateriaal met Adobe Illustrator,
CorelDRAW, Microsoft Visio, of elk willekeurig
ander programma met SVG-export. 
• Alleen software 
• Compleet pakket: (bevat het IVEO tablet,

IVEO Creator Software met tekenfuncties en
gedrukte voorbeelden van lesmateriaal) 

IVEO Creator Pro
Naast de mogelijkheden van het "IVEO
Creator" pakket ook nog de mogelijkheid om
PDF bestanden te importeren of gedrukt
materiaal in te scannen met behulp van de
geavanceerde OCR-technologie van IVEO
(Optical Character Recognition). Zet bestaande
afbeeldingen om naar interactieve IVEO
bestanden of maak uw eigen afbeeldingen met
uw favoriete grafische software. 
• Alleen software 
• Compleet pakket: (bevat het IVEO tablet,

IVEO Creator Pro Software met teken- en
conversiefuncties en gedrukte voorbeelden
van lesmateriaal) 

IVEO® Creator software Functies:

• Schaalbare tekstweergave 
• Zoom voor slechtziende gebruikers 
• Uitvoer voor brailleleesregel 

• Twee niveaus van gesproken informatie 
• Voeg titel en beschrijving toe 

aan een object 
• Link van object naar bestand 
• Voeg opgenomen spraak en 

geluid muziek toe 
• Verbind de objecten met het internet en met

andere bestanden 
• Gebruik een Viewplus braille 

printer of een PC inktprinter 
• Zoom in en uit - en print 

ieder beeld 

IVEO® tablet specificaties:
• USB verbinding en voeding via USB 
• Afmetingen Tablet: L x B X H = 423 X 355

X 38 mm 
• Gewicht: 3,8 kg 

IVEO® Systeemvereisten: 
• Besturingssysteem: Windows 2000/XP 
• CPU: Pentium 1GHz of hoger 
• Geheugen: 512MB of meer 
• Beeldscherm resolutie: 800x600 of meer 
• Gebruikt tot 350MB ruimte op de harde

schijf 
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