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Översikt – Taltidningssystemet och dess komponenter

Publisher

Redaktören™

1. Import och val av artiklar för dagens upplaga av
taltidningen (mha Redaktören).
Arbetet sker på tidningens redaktion.
2. Produktion av taltidningen (mha Taltidningssystemet).
Taltidningen kan produceras till MP3-filer, för uppspelning i
MP3-spelare eller Daisy-talböcker. Både talsyntes (TTS)
och/eller mänsklig inläsning kan användas.
3. Distribution av taltidningens olika upplagor till olika ställen
(mha Taltidningssystemet).
Upplagor kan distribueras till MP3-spelare, webbservrar
(ftp/http), fast media (CD-skivor, band etc.) eller till
radiosändare.
4. Hjälpapplikationer kan användas för att underlätta för
användare att ta emot och lyssna på taltidningen (t e x mha
Taltidningsutdelaren™).

Taltidningssystemet tar hand om alla delar i en
taltidningsproduktion.

Taltidningssystemet™

MP3-spelare

Tidningsutdelaren™

Taltidningssystemet

Redaktören™
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Redaktören™
Applikationen Redaktören körs på en av
tidningsredaktionens datorer. Med Redaktören hämtas
dagens tidning automatiskt från det redaktionella
systemet. Artiklar kan därefter sorteras om, grupperas
och väljas bort. Då man är nöjd med innehållet i dagens
taltidning publiceras den. Publicering innebär att dagens
tidningsmaterial skickas till Taltidningssystemet, där
tidningen publiceras i olika format (DAISY, MP3-filer,
etc.) och distribueras (t ex på ljudband, som MP3-filer på
internet eller CD-skivor).

4. MP3-spelare (slutanvändare)

3. Internet =>

2. Taltidningssystemet =>

1. Tidningens redaktion (källan) =>

Exempelflöde:
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Skalbart/distribuerat – kan installeras på flera servrar

Taltidningssystemet
Taltidningssystemet tar dagligen emot olika taltidningars
innehåll från olika instanser av applikationen Redaktören
(en per tidning). Innehållet som tas emot i elektroniskt
format, via internet, publiceras och distribueras
automatiskt. Val av olika publiceringsformat och
distributionssätt sker för respektive tidning.

Bild på Redaktören

Integrerad talsyntesproduktion (mha Babel Infovox)
Daisy-produktion
WAV/MP3
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Övrigt
Mer om InfoletNews®:
www.infoletnews.se

Kontaktinformation
Izaxon Data
Företag:
Web:
www.izaxon.com
Email:
johan@izaxon.com
Kontaktperson: Johan Isaksson
Telefon:
0709-369520

Tidningsutdelaren™
Applikationen Tidningsutdelaren körs på användarens
dator. Tidningsutdelaren informerar då en ny taltidning
blir tillgänglig och laddar automatiskt hem den, antingen
till användarens dator som en DAISY-taltidning eller
direkt till användarens MP3-spelare.
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