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ReadIT Plus är en lyssnatjänst som är baserad på AJAX-teknik och som också
är anpassad för webbsidor som döljs bakom ett inloggningsförfarande.
ReadIT Plus har stöd för webbsidor vars innehåll sänds krypterat (https).
Detta är en kort allmän beskrivning av hur det går till att implementera
ReadIT Plus. En mera detaljerad beskrivning för den enskilda kunden
tillhandahålls av Insipio AB vid driftsättningen.

Till att börja med behöver ni ladda ner och spara dessa filer på er webbserver:
http://spoxy4.insipio.com/standard/css/jquery-ui1.8.24.custom.insipio.readit.min.css
http://spoxy4.insipio.com/standard/js/jquery.jplayer.min.js

Sedan i sidornas <head>-element infogas:
<link type="text/css" href="[YOUR_LOCAL_PATH_TO]/jquery-ui1.8.24.custom.insipio.readit.min.css" rel="stylesheet"/>

Denna fil innehåller allmänna stylesheets för mediaspelaren
<link type="text/css"
href="http://spoxy4.insipio.com/filepath/[YOUR_DOMAIN_ADDRESS]/css/[YOUR_STYLE].cs
s" rel="stylesheet"/>

Denna fil editeras av Insipio och används om det skulle uppstå konflikter mellan spelarens och
sitens befintliga style sheets. Om så inte är fallet kan den tas bort.
<script type="text/javascript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jqueryui.min.js"></script>

Eller om ni föredrar kan ni länka till de senaste versionerna av dessa filer.
<script type="text/javascript"
src="[YOUR_LOCAL_PATH_TO]/jquery.jplayer.min.js"></script>

Detta är version 2.4 av jPlayer som modifierats av Insipio för att ge bättre stöd för Firefox på
Androidplattformen.
<script type="text/javascript"
src="http://spoxy4.insipio.com/filepath/[YOUR_DOMAIN_ADDRESS]/js/speakit.min.js"><
/script>

Denna fil innehåller lyssnatjänsten och skall inte editeras eller ändras.

För att starta tjänsten:
<a id="speaklink" href="[COMPLETE_URL_TO_PAGE]">Listen</a>

Eller motsvarande. Startlänken måste ha id="speaklink". Default språk är svenska. Om texten ska
läsas på annat språk måste det finnas en parameter "lang". T.ex. lang="en" eller lang="de" etc.

I <body> där ni vill att spelaren ska placeras infogar ni:
<div id="speakit_player"></div>

Mediaspelaren kommer att infogas mellan dessa div-tagggar. Konflikter kan uppstå med befintliga
styles och dessa korrigeras av Insipio. Om denna tagg saknas placeras spelaren omedelbart efter
<body>-taggen, d.v.s. i webbläsarens övre vänstra hörn.

Texten som ska läsas innesluts sedan med:
<div class="speakit">......</div>

Detta element kan innehålla både text och html – detta påverkar inte läsningen. Om ni vill ha
utvalda stycken upplästa eller kanske hoppa över text, kan ni infoga flera sådana taggar, men de
kan inte nästlas. Alternativt kan ni också här infoga en parameter "lang".
Det behöver inte nödvändigtvis vara en div-tagg, alla element med class="speakit" kommer att
läsas upp.
Om element med class="speakit" saknas läses hela textinnehållet i <body>.
Om användaren markerar ett textstycke och därefter startar tjänsten läses det markerade stycket
upp.

Text som inte ska läsas kan inneslutas med:
<div class="nospeech">......</div>

Detta behöver inte heller nödvändigtvis vara en div-tagg, alla element med class="nospeech"
kommer att utelämnas av talsyntesen. Denna klass kan användas i kombination med ovanstående
class="speakit".
Exempel:
<div class="speakit">
Denna text läses....
<div class="nospeech">
Denna text läses inte....
</div>
Denna text läses....
Etc.
</div>

Om frågor eller problem uppstår, kontakta vänligen:
Insipio AB
Halda Utvecklingscentrum
Öjavadsvägen 2
S-376 36 Svängsta
Sweden
+46 - 708 - 36 89 66
support@insipio.com

