
Wees wijzer factsheet L2S 

 

Wat is L2S L2S is eenvoudig te bedienen spraaksoftware. Er is ondersteuning 

bij het lezen en het schrijven. Ook kunnen er mp3’s worden 

gemaakt. 

Leest L2S alles voor? 

 

In feite wel. Word, Internet, E-mail, Open Office, zeg het maar… 

En als het een foto-tekst is, dan kan het ingebouwde onderdeel 

SkanRead de tekst analyseren en meteen daarna voorlezen. 

Wat kan L2S met foto-pdf’s? Rechtstreeks voorlezen via de ingebouwde SkanRead functie, 

maar u kunt deze bestanden ook naar bijv. Word omzetten.  

Kan L2S E-pub bestanden 

voorlezen? 

Ja, rechtstreeks, in bijv. Calibre. Selecteer tekst en gebruik de 

klembordfunctie (ctrl - c). Het voorlezen begint meteen. 

Werkt L2S met een 

voorleescursor? 

Ja, u hebt een reeks mogelijkheden beschikbaar. Per woord 

markeren, per zin markeren, etc. Deze mogelijkheden zijn zowel 

bij het lezen als bij het schrijven meestal beschikbaar. 

Zijn Dedicon boeken bruikbaar? Ja, er zijn twee mogelijkheden: u kunt foto-pdf’s gebruiken, maar 

ook de speciale L2S bestanden met de bijbehorende ESDNOW-

viewer.  

Hoe zit het met examens etc.? L2S leest pdf’s gewoon voor. Zowel tekst-pdf’s als foto-pdf’s. Er is 

geen enkele bewerking nodig. 

Welke beperkingen kan ik 

aanbrengen bij examens? 

Als u wilt kunt u in een examenprofiel beperkingen aanbrengen 

en de woordenlijst en het woordenboek uitschakelen – als dat 

vereist zou zijn. 

Hoe werkt het schrijven Schrijf in een document of vul ergens tekst in en L2S spreekt het 

onmiddellijk uit. Per woord, of als de zin compleet is, of beide.  

Kan ik invullen in foto-pdf’s. Via o.a. de nieuwe Adobe viewer en de Pdf X‐change viewer kan 

dat. De ingevulde woorden worden dan via de plaatjeslezer ook 

uitgesproken. Het is gemakkelijker om een document even naar 

Word over te brengen via SkanRead en er dan in te werken. 

Hoe zit het met de stemmen en 

talen? 

Nederlands wordt standaard meegeleverd. Andere talen zijn 

tegen een redelijke meerprijs verkrijgbaar. (Frans, Duits, Engels, 

Spaans) 



Welke hulpmiddelen zijn er? Er is een uitbreide woordenlijst en een woordenboek.  Hulp dus 

bij het vinden van het juiste woord en het opzoeken van de juiste 

betekenis van een  woord. 

Kan ik met eigen 

woordenlijsten werken? 

Ja. Eigen (bijv. technische of juist hele eenvoudige) 

woordenlijsten kunnen zeer eenvoudig worden toegevoegd. 

Valt er verder nog iets in te 

stellen? 

Een wereld van mogelijkheden, m.b.t. snelheid van spreken, 

woordsuggesties die worden gedaan (ook homofonen), functies 

voor sneltoetsen, etc. Ja, de flexibiliteit is heel groot. 

Wat is er voor slechtzienden 

nog extra geregeld in het 

programma? 

Er is een schermlezer zodat menucommando’s kunnen worden 

voorgelezen. Er kunnen ook functietoetsen ingesteld worden. 

Daarnaast is touchscreen bediening mogelijk. 

Op hoeveel computers kan ik 

L2S gebruiken? 

Particuliere versie:  er zijn 5 installaties mogelijk (gezinspakket).  

Scholen: in principe leveren we een netwerkversie voor alle 

computers. Voor hele kleine of hele grote scholen kan het ook 

anders. We vinden altijd een passende oplossing. 

En hoe weet ik zeker dat het bij 

mij werkt? 

 

Voor particulieren: vraag de gratis 30 dagen versie aan. Het 

werkt? Dan doet de gekochte versie het ook. U hoeft alleen een 

code te vervangen. 

Voor scholen: L2S is door tal van leveranciers gecertificeerd en 

staat klaar in hun bibliotheek. Maar, los daarvan: vraag eventueel 

een gratis proefplaatsing aan. Dan weet u het zeker. 

We zijn met een aantal scholen 

en we willen samen iets kiezen. 

Overleg met ons over een projectmatige aanpak. Voorlichting, 

aanschaf en implementatie kan dan centraal plaatsvinden: met de 

daarbij horende schaalvoordelen, uiteraard. 

Hebben we nog een cursus 

nodig? 

L2S werkt voor leerlingen zeer intuïtief. Als leerkracht zult u 

willen weten hoe u L2S het best kunt inzetten. De technische 

details daaromtrent zijn in een middag duidelijk. Daarvoor is er 

ons implementatie traject. 

Technische eisen?    L2S werkt op iedere redelijke Windows-computer vanaf XP. Bij 

Windows 8 de gewone of de PRO uitvoering waarop ook 

programma’s kunnen worden geïnstalleerd. L2S draait NIET op 

het beperkte Windows8-RT. 
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