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Technologie van

Haal alles uit je tekst met
deze slimme teksttools

Lees
Wil je graag moeiteloos lezen? Alinea leest jouw teksten voor!
Alinea leest op je pc alle teksten klaar en
duidelijk voor terwijl de voorgelezen tekst
met een tweekleurige markering oplicht.
Alinea leest voor in alle programma’s waarin
je tekst kunt selecteren: Office-programma’s
(Word, Excel, PowerPoint,...), teksten en formulieren op het internet, je Facebookpagina,
e-mailprogramma’s (ook online!).

Alinea helpt je in verschillende talen:
Nederlands, Frans, Engels en Duits, met
automatische taalherkenning en bijpassende
stemmen.

Schrijf
Alinea voorspelt, corrigeert en
voorkomt nieuwe fouten
Voorspeller op maat
Jij typt het begin van een woord en Alinea
voorspelt wat je bedoelt.
Je klikt het voorspelde woord aan en Alinea
stelt het volgende al voor, want Alinea onthoudt welke woorden je vaak samen gebruikt.
Breid je woordenschat gerust uit, Alinea raakt
niet van de wijs wanneer je nieuwe woorden
toevoegt en eigen woordenlijsten importeert.

Begrijp wat je schrijft

Alinea leert welke fouten jij maakt, corrigeert
snel en geeft uitleg over de correctie.
De voorspelling wordt nog nauwkeuriger
wanneer je de correctieregels op maat instelt.

Werkwoorden spellen

Tijdens het schrijven helpt Alinea je door elke
letter, woord of zin voor te lezen.

Twijfel je tussen ‘vind’ en ‘vindt’, ‘landen’ en
‘landden’ of ‘gebeurt’ en ‘gebeurd’?

Elk voorspeld woord kun je beluisteren.
Wil je meer weten, dan luister je naar de uitleg
uit het woordenboek of naar een voorbeeldzin.

Alinea helpt jou op weg met een voorbeeldzin
en toont je de hele vervoeging van het werkwoord. Niet alleen in het Nederlands, maar
ook in het Frans, Engels en Duits!

Voorkom fouten
Schrijf je wel eens fouten? Alinea denkt met
je mee en houdt rekening met alle mogelijke
spellingproblemen, zelfs aan het begin van een
woord.
Denk jij ‘sjoko’? Dan denkt Alinea ‘chocolade’.
Schrijf jij ‘hart’? Alinea stelt ook ‘hard’ voor.
Je ziet steeds correcte woorden in de voorspelling, ook al begon je fout te schrijven. Heel
efficiënt bij hardnekkige schrijfproblemen!

Controleer achteraf
Wil je een eerder geschreven tekst corrigeren? Alinea kan ook nà het schrijven
van je tekst de spelling en werkwoorden
nakijken op fouten.
Alinea doet dit veel krachtiger en betrouwbaarder dan de klassieke spellingchecker,
omdat er rekening gehouden wordt met
vrijwel alle mogelijke spellingfouten.

Zoek op
Begrijp met Van Dale woordenboeken, illustraties en gebarentaal
Ken je een woord niet? Met een muisklik kun
je de woordenboekuitleg lezen of beluisteren.
Kies het Van Dale woordenboek dat bij jou past:
Verklarend Nederlands, Nederlands voor de
basisschool of Nederlands als tweede taal.
Alinea bevat naast de drie Nederlandse verklarende woordenboeken ook nog de vertalende

woordenboeken voor Engels, Frans en Duits.
Bij de meeste woorden krijg je nog een extra
illustratie en een voorbeeldzin die het gebruik
van het woord duidelijk maakt.
In de Vlaamse versie vind je daarnaast nog een
link naar het woordenboek van de Vlaamse
Gebarentaal (VGT).

Werk in pdf
Nog meer hulpmiddelen voor lezen, schrijven en studeren
Lezen

Studeren

Alinea leest al jouw tekst-pdf’s voor.
Niet alleen de schoolboeken van Adibib,
maar ook zelf gescande documenten en
uiteraard de pdf’s, gecreëerd met Alinea App.

Omcirkelen, tekenen, markeringen aanbrengen
en samenvattingen maken: de ideale hulpmiddelen wanneer je aan het studeren bent!

Schrijven
Met Alinea kan je tekstnotities toevoegen aan
pdf’s. Ze worden automatisch voorgelezen
waar je ze invult.
Onmisbaar in werkboeken
en invuloefeningen!

Bestand bewerken
In je pdf kun je de leesvolgorde en taalherkenning aanpassen. Superhandig bijvoorbeeld bij
het leren van je woordenlijsten.

Alinea app: alles altijd en overal lezen
Zet elke tekst om naar pdf
Heb je alleen een papieren versie van je tekst?
Dan scan je die zelf met de Alinea-app: je fotografeert
je tekst met je iPhone of iPad, en de Alinea app zet ze
om naar een leesbare pdf.
De Alinea app herkent zeer nauwkeurig de letters en
maakt de tekst leesbaar terwijl de opmaak van de tekst
bewaard blijft.
Het document kan je daarna bewerken, draaien en
bijsnijden. Overbodige tekst veeg je weg en je beluistert
alleen de tekst die je nodig hebt.
Op je pc kun je het document verder bewerken en
gebruiken als studiemateriaal.
Voor iPad en iPhone (vanaf iPad 4 en iPhone 6).

Alinea is je slimme teksthulp voor schrijven, lezen, vreemde talen
en leren/studeren.
Alinea biedt standaard schrijf- en leesondersteuning voor het
Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Met woordenboeken, teken- en markeertools heb je een heel
arsenaal aan studiehulpmiddelen bij de hand.
Alinea is zeer gebruiksvriendelijk en persoonlijk instelbaar voor
elke leeftijd en elk spellingniveau.
Het is inzetbaar voor al wie vlot en moeiteloos wil lezen of voor wie
last heeft met lezen en spellen.
Alinea bestaat uit software voor jouw Windows PC en uit een app
voor iPhone en iPad. Je kan de programma’s afzonderlijk of in
bundel aankopen.

Meer over Alinea: www.sensotec.be/alinea
Alinea is een slimme softwaretool van Sensotec nv

Sensotec nv

Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke
T +32 50 39 49 49 • F +32 50 39 49 46
www.sensotec.be • dyslexie@sensotec.be • info@sensotec.be

