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Vi Är ReadSpeaker
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ReadSpeaker-gänget i Barcelona September 2016



 Världsledande inom online text-till-tal lösningar (flera tusen kunder i 

över 60 länder)

 70 anställda i 13 länder med 9 internationella kontor

 Över 250 000 000 lyssningar med vår webbtjänst (2015)

 Utvecklas och supportas helt från Sverige

 Stöd för uppläsning med över 150 olika röster på 50 olika språk

 Utvecklar egen talsyntes (9 språk hittills) och licensierar även från 

tredjepartsleverantörer

 Mest kända för webbuppläsning men vi har mer än 30 olika produkter 

och tjänster

 Utvecklat för att fungera för alla, jämt och överallt!

 Äger vår egen infrastruktur och kan skryta med 99,998% uppmätt 

tillgänglighet

ReadSpeaker idag
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Vem kan ha nytta av att kunna lyssna (25% vs 100%)
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Axplock av webbplatser vi talsätter
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DyslexiförbundetTokyo Stock Exchange

US Library of Congress AlJazeera



Exempel på webbplatser 

Sverige:

 Uppsala universitet

 SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

 Mittuniversitetet

 Högalids Folkhögskola

 Försvarshögskolan

 Luleå Tekniska Universitet

 Teologiska Högskolan Stockholm

 Universitets- och högskolerådet

 Universitetskanslersämbetet

ReadSpeaker inom högre utbildningar
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Utomlands (över 60 st)

• Erasmus University (Rotterdam)

• Ohio State University

• University of Manchester

• Hiroshima University

• University of Flensburg

• Wayland Baptist University

• United Arab Emirates University

• Singapore Management University

• Oregon State University

• Università degli Studi di Trieste

• Sabancı University

• University of Montana



Exempel
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https://www.uhr.se/lika-mojligheter/Delegationen-for-jamstalldhet/Delegationens-uppdrag/
https://www.uhr.se/lika-mojligheter/Delegationen-for-jamstalldhet/Delegationens-uppdrag/


Exempel
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http://www.csn.se/lattlast/studiestod/studiemedel/2.1177
http://www.csn.se/lattlast/studiestod/studiemedel/2.1177
http://www.csn.se/lattlast/studiestod/studiemedel/2.1177
http://www.csn.se/lattlast/studiestod/studiemedel/2.1177


Inte bara webbsidor – Onlinedokument får inte glömmas
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https://www.miun.se/utbildning/humaniora/humanioradagarna-2016
https://www.miun.se/utbildning/humaniora/humanioradagarna-2016


Dokument på besökarens villkor
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Standardimplementering - Enterprise Highlighting
Vad består den av?
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JavaScripts - Cloud CDN (Akamai)

Knappkoden (HTML) läggs till på sidorna (vanligen i CMS sidmallar)



 CMS plug-ins

 Manuell implementering

HTML/CSS

Hostat JavaScript

 Anpassningsbar (CSS)

Lätt att implementera
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 UDL – Universal Design For Learning principerna

 Bimodal presentation (generellt)

 Förbättrad ordförståelse och utvecklar vokabuläret

 Förbättrad läsförståelse, bättre flyt, större  noggrannhet och 

bättre koncentration

 Förbättrad informationsupphämtning och effektivare 

minneshantering

 även;

 Ökad motivation och mer positiv attityd gentemot läsning

 Ökad självsäkerhet och bättre upplevd förmåga

Från Accessibility till ”Design for all”
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Förlag

Instutitioner

Läroplattformar

ReadSpeakers Ekosystem för utbildning

Anpassade 

lösningar

Integration i 

plattformar
Instutitioner via 

samarbete med 

plattformar och förlag
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ReadSpeaker i LMS
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 Webbaserad läs- och skrivhjälp 

för effektivt lärande

 Uppläsningsstöd för 

läroplattformar

 Nästan 80% av användandet 

kommer idag från 

Utbildningssektorn

 Den första och enda helt 

moln-baserade produkten i 

sitt slag (TextAid)
 www.textaid.nu

Nya innovativa lösningar
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http://www.textaid.nu/


ReadSpeaker TextAid - LMS/LTI Tool integration
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Case: Delivering TextAid as an ”LTI tool” in Blackboard Learn



 Från

Från Webbplatser till allt annat..
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www.readspeaker.com/sv

sverige@readspeaker.com

Tack för mig!
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