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 ד לאייפדובגרי 3ובערבית בגריד  הקלטות בעברית )"דובר עברית"( ה והפעלה שלהתקנ

 

רישויי ההקלטות לא השתנה, ובערבית.  של ההקלטות בעבריתות החדשאות מדריך זה כולל את הוראות ההתקנה של הגרס

 .)ההקלטות בערבית אינן מחייבות רישיון( הקיים לדובר עברית יעבוד גם עם הגרסה החדשה של ההקלטות והרישיון

 

  –לדף הבא  תכם. קישור זה יוביל אbur.com-support.d –לקישור  והיכנס

 

 שתי אפשרויות: כםבפני

לצורך שימוש וגם לגריד לאייפד.  3זוהי האפשרות המומלצת, והיא עובדת גם לגריד  –דרופבוקס  ניהול בחשבון .1

מבטיח  –וחשבון דרופבוקס )מומלץ ביותר  Smartboxמשתמש בגריד צריכים להיות מקושרים חשבון לבאפשרות זו, 

להיעזר במדריכים  וגיבויי אוטומטי של החומר של המשתמש, ומאפשר עריכה מרחוק(. לסיוע בפתיחת החשבונות תוכל

)בימים ראשון עד  2114010-077 –. לקוחות תמיכה יכולים להתקשר ל bur.com/training_cards-d -שבקישור 

 (.18:00עד  9:00 –חמישי, מ 
 .3אפשרות זו זמינה רק ללקוחות גריד  –הורדה ישירות למחשב  .2

 ה יש הסבר קצר על אופן העבודה של מנגנון ההקלטות החדש.בסיום מסמך ז
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 חשבון דרופבוקסניהול ב – 1אפשרות 

 "התחברות לדרופבוקס". -הלחיצה תוביל אתכם לדף הבא, בו תבחרו ב  חשבון דרופבוקס".ב ניהולעל " צולח .1

 

 

 םהמקושר למשתמש הגריד עבורו את ל והסיסמא של חשבון הדרופבוקסלהזין את האימיי ובדף הבא תתבקש .2

 ית ניהול הקולותלאפשר לאפליקצי ולדף שבו תתבקש ולאחר ההתחברות תועבר. להוריד את ההקלטותינים מעוני

 תעביר אתכם לדף הניהול. )צילום מסך למטה( "Allowעל " הציגישה לדרופבוקס של משתמש הגריד. לח
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בשפה אותה אתם רוצים לנהל )עברית או ערבית(. לכל משתמש ניתן לשמור בחרו   ניהול )צילום מסך למטה(בדף ה .3

 , כאשר שפת היישום קובעת באילו הקלטות הגריד ישתמש.)קול בן או קול בת בכל שפה( הקלטות בשתי השפות

 

 .בראש העמוד הבא. אם תבחרו "ערבית" יופיע המסך שהבאאם תבחרו ב"עברית" יופיע המסך  .4



 

 תקשורת תומכת וחליפית וטכנולוגיה מסייעת -דיבור 

apps.d-bur.com | info@d-bur.com | +972 77 2114010  

 

  –שלוש אפשרויות בכל שפה יש לכם 

 הותקן קול בת, ההתקנה החדשה תמחק אותו.להתקנת ההקלטות בקול בן. אם בעבר  –קול בן  •

 להתקנת ההקלטות בקול בת. אם בעבר הותקן קול בן, ההתקנה החדשה תמחק אותו. – קול בת •

  אפשרות זו מיועדת להסרה של קולות שהותקנו בעבר. – ללא )ללא הקלטות( •

 לאחר סימון האפשרות הרצויה, לחצו על "העתק קובץ". 

או גריד לאייפד בסביבה שבה הם מחוברים  3את גריד  וכעת אפשר להתנתק מחשבון הדרופבוקס. כאשר תפתח .5

דקות, עם  10 כ. ההורדה לוקחת זמן )כםבאופן אוטומטי למחשב או לאייפד של וירד יםהמבוקשות לאינטרנט, הקול

"אף  –ודא שהנעילה האוטומטית מוגדרת כ לאייפד המשתמשי על שונות גדולה, תלויי במהירות של חיבור האינטרנט(. 

"הגדרות" =< "תצוגה ובהירות"  –ו ל ס. לצורך כך היכנ)אחרת האייפד "נרדם" וההורדה מפסיקה( פעם" בזמן ההורדה

 .(לערך הרצוי לאחר סיום ההורדה"נעילה אוטומטית" )אל תשכחו להחזיר חזרה  =<
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 בלבד( 3הורדה למחשב )לקוחות גריד  – 2אפשרות 

 לחצו על "הורדה למחשב".  .1
 .או ערביתעברית  –את השפה המבוקשת בחרו  –דף הבא ב .2

  של בת. בן או קולשל קול  –בוקש לאחר בחירת השפה, בחרו בקול המ .3

תתבקשו לקבוע היכן תשמרו את הקובץ שאתם מורידים. רשמו לכם היכן שמרתם את הקובץ. כעת "שמור". לחצו על  .4

 .(אינטרנטלחיבור ה עם שונות גדולה, תלויי במהירות) דקות 10 כ, תהליך הלוקח דהרהוהתתחיל לאחר מכן 
 bur.com/DburVoiceDeploySetup.exe-http://download.d - ע"י לחיצה על הקישור ההעתקהת הורידו את תוכנ .5

 והתקינו אותה.
". לחיצה על הקישור פותחת את D-bur Voice Deployment" –לאחר ההתקנה יופיע על שולחן העבודה קישור ל  .6

 ועקבו אחרי השלבים הבאים: פתחו את תוכנת ההעתקההתוכנה. 

 לחצו על "מיקום קבצים" ובחרו בתיקיה שאליה הורדתם את הקולות המבוקשים. •

 עבורו אתם רוצים להתקין את ההקלטות. 3בחרו מתוך הרשימה הנפתחת את משתמש גריד  •

 או "ערבית"(. בחרו את השפה )"עברית" •

 ספריה.הורדתם לש ותקולאחד מהבן או בת. תוכלו לבחור רק ב –בחרו בקול אותו אתם רוצים להתקין  •

   לאחר שתקבלו את ההודעה "הקובץ הועתק בהצלחה" אתם יכולים להתחיל לעבוד. •

 

 הפעלת ההקלטות

 התקנת הקלטות )עברית או ערבית(אופן  משתמשים ב...

 בחרו בקול הסינטטי "כרמית" או "כרמית משופר". גריד לאייפד בעברית

 בחרו בקול סינטטי כלשהו בערבית גריד לאייפד בערבית

 בחרו בקול הסינטטי "כרמית" או "גלעד" )קולפיקס(. בעברית 3גריד 

 בחרו בקול סינטטי כלשהו בערבית בערבית 3גריד 

 

 הערות

 . בעברית( תשתמש בהקלטות 3לאייפד או גריד התוכנה )גריד ביישומים ששפתם מוגדרת "עברית"  .1
 ( תשתמש בהקלטות בערבית. 3ביישומים ששפתם מוגדרת "ערבית" התוכנה )גריד לאייפד או גריד  .2
 . משתמש הגרידהמוגדרת לבשפה  התוכנה תשתמש עבורה בקול הסינטטי –אם מילה אינה מוקלטת  .3
על מנת עברית. יישומים ששפתם כ, היישומים מוגדרים כלול בערבית()הקול  أحاديثي وكلماتيגרסאות ישנות של יישומי ב .4

או לשנות את שפת הגרסה  ,חדשהשל היישום הוריד גרסה ליש  ,שמנגנון ההקלטות החדש יעבוד עבור יישומים אלה

 .יתהקיימת לערב

http://download.d-bur.com/DburVoiceDeploySetup.exe

