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Avui us mostrarem una forma molt senzilla de poder redactar correus

electrònics sense teclejar cap tecla, simplement dictant amb la veu.

Abans de seguir llegint el consell cal que tinguis clar que va dirigit a usuaris

de Gmail i Google Chrome.
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Ho farem mitjançant una extensió de Google Chrome anomenada:

“dictation for Gmail”.

Instal·lar aquesta extensió és molt senzill només caldrà que obrim una

pestanya del navegador Chrome i cliquem els 9 puntets que hi ha a la

cantonada superior esquerre:

I seguidament obrim la “Chrome Web Store”:

Un cop dins la botiga escriurem el nom de l’extensió al cercador:



Cliquem sobre l’extensió i seguidament apretem el botó blau que diu:

“afegeix a Chrome”

Un cop fet això la propera vegada que escriviu un correu us adonareu que

a la part inferior esquerre, just al costat del botó “envia”, haurà aparegut la

icona d’unmicròfon i unes ratlletes amb les inicials EN:

Abans: Ara:



Ara només caldrà que seleccioneu l’idioma amb el que dictareu el correu,

prement les inicials EN i escollint en el desplegable l’idioma català o

castellà.

Ja ho tenim tot preparat per poder començar a dictar.

Quan decidim fer-ho cliquem la icona del micròfon, que es posarà en

vermell i parlem amb naturalitat.

Si estem dictant el cos del missatge haurem de tenir el cursor en el cos i si

per contra estem dictant l’assumpte l’haurem de tenir a la barra de

l’assumpte.



Si algú de vosaltres necessita més informació o suport a l’hora

d’utilitzar aquesta extensió no dubteu en contactar amb l’Aran, el

xavi o el Jordi a través dels nostres correus individuals o des de

l’adreça de nntt.

Recordeu que podeu consultar aquest i la resta de consells al

blog: https://nntt.auria.org/ i moltes coses més.

Des del Programa de Noves Tecnologies us engresquem a que

proveu aquesta eina i ens compartiu, per correu, com us ha anat,

si li heu trobat alguna utilitat que nosaltres no coneixem, etc.

nntt@auriagrup.cat

https://nntt.auria.org/

