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Copyright bestemmelser
Copyright © ScanDis A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette dokument må hverken reproduceres eller publiceres helt eller delvist uden forudgående
skriftlig aftale med ScanDis A/S.
Software programmet ViseOrd er beskyttet af ophavsretsloven og må ikke anvendes i anden
form end den købte licens tillader.
ScanDis A/S
Telefon: +45 ‐ 96 27 02 20
www.scandis.dk
E‐mail: viseord@scandis.dk
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Hvad er ViseOrd
ViseOrd er et program der hjælper med at læse og skrive tekster på en computer.
Tekster kan læses op automatisk og man kan få markering af oplæste ord så man selv let kan
følge med i teksten under oplæsningen.
Ved skrivning af tekster kan ViseOrd hjælpe med næste‐ord forslag samt fuldende ord der
skrives. Hvis man staver et ord forkert, kan ViseOrd give forslag til rettelse. Man kan også lytte
til ViseOrds forslag så det er let at vælge det rigtige.
ViseOrd kan tilpasses så det passer til den enkelte brugers behov, f.eks. om der kun ønskes
læsestøtte, om ViseOrd skal være startet op automatisk, hvilken stemme og hastighed man
ønsker at benytte etc.
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Opstart og ViseO
Ord men
nuen
Hvis du un
nder installlationen ha
ar afkrydseet feltet Vil du starte ViseOrd
V
nu
u?, så er ViiseOrd
automatisk startet op
p. Hvis du ikke
i
har afkkrydset felttet, eller ha
ar lukket ViiseOrd, ska
al du starte
manuelt. Det gøres ved
d at åbne ”F
Finder” pro
ogrammet, klikke på ”P
Programm
mer” og
ViseOrd m
derefter d
dobbeltklikk
ke på ViseO
Ord:

Dobbeltklik på ViseOrd for at
starte programmet

Du kan eventuelt oprrette en henvisning till ViseOrd på
p skrivebo
ordet eller i computerens
menu nederrst på skærrmen. Se un
nder ”Oprett henvisnin
ng” i hjælpeen til Finder for at
programm
finde ud af hvordan det
d gøres.
nde, kan man se ViseO
Ord ikonet i statusmen
nuen øversst til højre på
p
Når ViseOrd er køren
skærmen:

Når ViseOrd
V
ikonet
visess på menulinjjen
i øve
erste højre
hjørn
ne af skærmeen,
er ViiseOrd kørende
og pa
arat til at bliv
ve
brug
gt.
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Når man k
klikker på ViseOrd
V
iko
onet, komm
mer ViseOrd
ds menu fre
em:

Der er følggende kommandoer i menuen:
Om ViseO
Ord åbner et
e lille vindue der bl.a.. fortæller hvilken
h
verrsion af VisseOrd der er
e
installerett:

ner en tidligg udgave aff denne vejjledning.
Hjælp åbn
Stop midllertidigt un
ndertrykke
er ordforslaagslisten so
om ellers vises hver ggang der ind
dtastes
tekst på co
omputeren
n. Kommand
doen brugees hvis man
n kun ønsker at brugee ViseOrd tiil
læsestøttee og ikke till skrivestøttte. Når Sto
op midlertiidigt er slå
ået til, vil deer i menuen
n stå
Genoptag
g i stedet. Klikkes
K
på Genoptag
G
oordforslagsslisten får man
m igen orrdforslag.
Indstillinger åbner indstillingssmenuen. SSe det separrate kapite
el om de forrskellige
indstillinggsmulighed
der.
Læservindue viser ViseOrd
V
læservinduett. Se det sep
parate kapiitel om læs estøtte.
eOrd ved Login.
L
Når dette
d
punkt
kt er markerret foran fu
unktionen, vil ViseOrd
d starte op
Start Vise
hver gang der loggess ind eller når
n computteren tændes (hvis der ikke anveendes login
n).
Afslut VisseOrd lukk
ker ViseOrd
d. Hvis ViseO
Ord seneree skal bruge
es igen, skaal ViseOrd startes
s
op
igen vha. ””Finder” so
om vist oven
nfor.
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Skrivesttøtte
ViseOrd giiver skrivestøtte ved at
a give ord forslag, altså ved at hjjælpe med at foreslå næste‐ord
n
eller fuldeende ord ogg sætningerr der skrivees.

Ordforslagslisten
Når ViseOrd er køren
nde og ordfforslag er sslået til i VisseOrd men
nuen, vil derr være auto
omatisk
komme orrdforslag nåår der skriv
ves tekst (ff.eks. tekstb
behandling
g, mail, regnneark, Goog
gle
søgning ettc.).
Ordforslaggene vises i ordforslag
gslisten som
m automattisk åbnes når
n man inddtaster tek
kst.
Eksempel:

Tekst der sskrives
10
0 forslag til
fu
uldendelse af
orrdet der startter
med
m ’int’

Man kan lyytte med mens
m
man in
ndtaster, såå man kan høre
h
om man
m skriver det rigtige
e. Man kan
enten lyttee med (få oplæst)
o
for hvert bogsstav der skrrives, for hv
vert ord deer skrives eller
e
for
hver sætning der skrrives. Man kan
k også lyytte til de en
nkelte ordfforslag vedd at klikke på
p
højttaleren
n ud for deet enkelte ord. Herved
d kan man lytte sig til hvilket
h
forsslag der er det
rigtige. Maan kan klikke så mang
ge gange m
man ønsker på højttaleren ved et ord for at sikre
s
at
det er det ønskede orrd.
Lydstyrkee og oplæsn
ningshastighed kan æn
ndres fra to
oppen af orrdforslagsliisten. Ligelledes kan
man afkryydse feltet ”Tavs”
”
hvis man ikke øønsker at stoppe
s
oplæ
æsning menns man skriver.

Brugervejled
dning

V
ViseOrd til Maac

ScanDis A/SS

Side 7

Ikonet Indstillinger åbner de samme indstillinger som fra ViseOrd menuen. Se separat
kapitel om Indstillinger.
Ordforslag er baseret på et meget stort statisk materiale. De 10 forslag der vises er de mest
sandsynlige muligheder statistisk set, men der kan opstå situationer hvor det ønskede ord
ikke findes blandt forslagene. I sådanne tilfælde hjælper det ofte at indtaste flere bogstaver fra
ordet, idet de mulige ord derved begrænses. I tilfældet ovenfor kan man f.eks. begrænse
ordforslagene til ord der starter med ’inter’ ved at tilføje ’er’ i skrivefeltet.
Der benyttes 3 typer ordforslag i ViseOrd
1. Ordforudsigelse, hvor ViseOrd foreslår det næste ord ud fra de ord der er skrevet
forud.
2. Ordfuldendelse, hvor ViseOrd foreslår hele ordet på basis af de bogstaver der er
skrevet (som i eksemplet ovenfor). Ordfuldendelse benytter sig også af
ordforudsigelse, idet de foreslåede ord også afhænger af de ord der er skrevet forud.
3. Ordrettelse, hvor ViseOrd foreslår hvad det rigtige ord kan være ud fra et forkert
stavet ord. Ordrettelsen virker også på del‐ord, altså mens man er ved at skrive et ord.
De 3 typer ordforslag bruges i den nævnte rækkefølge. Først undersøges ordforudsigelser.
Hvis der stadig er plads på ordforslagslisten undersøges derefter ordfuldendelser. Endelig
undersøges ordrettelser hvis der derefter stadig er plads på ordforslagslisten.
De tre typer ordforslag illustreres nedenfor

Ordforudsigelse
Ordforudsigelse benyttes når det skal bestemmes hvad det næste ord kan være, dvs. når et
ord er afsluttet af et mellemrum eller af et grammatisk tegn (f.eks. komma).
Eksempel:

Brugervejledning

ViseOrd til Mac

ScanDis A/S

Side 8

k er det sidste
s
foreggående ord
d der bruge
es til at besttemme næste ord.
Bemærk aat det ikke kun
Det kan faaktisk væree op til de 5 foregåend
de ord der bruges.
b
Hvis der for ekksempel i stedet
s
for
”Skru ned for” skrivees ”Går ned
d for” vil dett første og mest sandssynlige forsslag være ”at” i
stedet for ”varmen” som
s
i eksem
mplet oven
nfor.

Ordfulden
ndelse
Ved ordfuldendelse vises
v
ordforslag for deet ord man
n er ved at skrive.
s
Hervved vises de
d mest
almindeligge ord der passer
p
i sam
mmenhænggen og som
m starter på
å orddelen man har sk
krevet.
Eksempel:
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Ordrettelsse
Ordrettelsse benyttess når ordforrudsigelse og ordfuldeendelse tilssammen ikk
kke kan fyld
de
ordforslaggslisten ud. I sådanne tilfælde vill det sidste eller igang
gværende oord ofte væ
ære stavet
forkert.
Med kendskab til typ
piske staveffejl på danssk, prøver ViseOrd
V
forrskellige vaariationer over
o
det
v
at ma n bruger s i stedet forr c, d i stedeet for t, skrriver et
sidste ord. Stavefejl kan f.eks. være
ordet med stort eller glemmer
g
d
den ene kon
nsonant ved
d dobbeltkoonsonanter (f.eks.
bogstav i o
"duke" i sttedet for "d
dukke").
Ordrettelsser står med røde bog
gstaver i ord
dforslagslissten for at angive at ddet er en rettelse:
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Læsestø
øtte
Alle teksteer som kan markeres med en mu
us, kan ogsåå læses op af ViseOrd . Det sker ved
v at
bruge det pågældend
de program
ms menupu nkt ”Tjenesster” som findes
f
i hovvedmenuen
n.
mpel for pro
ogrammet Safari
S
findeer vi menup
punktet ”Tjjenester” uunder menu
uen
For eksem
”Safari”:

Menupunk
ktet ”Tjeneester” kan i mange proogrammer også
o
åbness ved at hollde Ctrl tastten nede,
mens der klikkes på en markeret tekst:

I begge tilffælde kan man
m finde to
t ViseOrd funktionerr til oplæsn
ning af den markerede
e tekst:
ViseOrd‐o
oplæsning
g læser den markeredee tekst op. Der vises et
e lille vinduue imens
oplæsninggen finder sted:
s
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Her kan m
man stoppe oplæsning
gen eller sæ
ætte den på pause. Nårr man klikkker på pausse, vil
oplæsningg blive sat på
p pause og
g Pauseknaappens teksst ændres til
t ”Genoptaag”.
ue åbner et vindue m
med en kopi af den marrkerede tekkst:
ViseOrd‐llæservindu

Fra ViseOrrd læservin
nduet kan man
m nu
 Staarte, pause og stoppe oplæsning
o
 Få markeret det
d ord der oplæses li ge nu, så man
m kan følg
ge med i opplæsningen
n
 Styyre hvilken farve der skal
s brugess til markerring af oplæ
æste ord.
 Få oplæst teksten i udsn
nit (ved at m
markere deen tekst ma
an vil have llæst op)
 Styyre lydstyrk
ke og læseh
hastighed
 Åbn
ne indstillinger hvorffra man f.ekks. kan justtere indstilllingerne forr oplæsnin
ngen,
herrunder vællge stemme
e
 Sætte oplæsningen på ly
ydløs og nøøjes med ordmarkerin
ng når man selv læser
ælge hvilken
n farve der skal brugees til markeering af oplæ
æste ord.
 Væ
I nedenståående Læseervindue err ordet ”forrblive” ved at blive læst op:
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Indstillin
nger
Indstillingger dialogbo
oksen kan enten åbnees fra ViseO
Ord menuen
n, fra ordfoorslagsliste
en eller fra
læservinduet. Indstilllinger dialo
ogboksen d
der åbnes er
e den samm
me uanset hvordan den åbnes:

Sprog. Her kan vælges hvilket sprog
s
der b
benyttes. Sp
progvalget styrer bådde ordforsla
ag og
oplæsninggssprog.
Ekstra ordbøger. No
ogle sprog har ekstra (fag)ordbø
øger som man
m kan væ
ælge at brug
ge til
ordforslagg. Klik på kn
nappen forr at åbne vaalgmulighed
derne. Here
efter afkryddses de ord
dbøger
som skal b
bruges til ordforslag:

dbogen ”Biler” tilvalgtt.
I eksempleet er fagord
mærk at ikk
ke alle sproog tilbyder både
b
en
Type: Vællg mandesttemme eller kvindesteemme. Bem
mandestem
mme og en
n kvindestemme.
Stemme: V
Vælg den stemme
s
du ønsker at b
bruge. Der vises kun mandestem
m
mmer eller
kvindestem
mmer afhæ
ængig af Type indstilliingen.
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Lyd: Styrer om der skal læses op mens der skrives.
Oplæsning: Styrer hvordan der skal læses op mens der skrives. Man kan vælge mellem
oplæsning bogstav for bogstav, oplæsning for hvert ord eller oplæsning for hver sætning.
Forslag: Styrer om der skal være ordforslag under skrivning.
Hårdt linjeskift: Styrer om et hårdt linjeskift (Enter) skal opfattes som sætningsafslutter (Til)
eller om linjeskift skal opfattes som et mellemrum (Fra). Stedet hvor en sætning afsluttes er
vigtig for ordforudsigelse og for oplæsning sætning for sætning.

Begrænsninger i visse Mac programmer
Man kan bruge ViseOrd til ordforslag fra alle de programmer der er blevet testet:
Word, Powerpoint, Outlook, TextEdit, Mail, Google, Pages, Safari tekstfelter, Huskesedler,
tekstfelter i PDF, terminal samt en lang række programmer hvor man kun indtaster korte
tekster for eksempel ved søgninger, navngivninger etc.
Det er desværre ikke alle programmer der giver fuld adgang til den skrevne tekst og til
markørens position i teksten. Det betyder at hvis man i disse programmer skifter markørens
position enten vha. musen eller vha. piletasterne, vil der ikke være mulighed for ordforslag
der hvor markøren er flyttet hen. Det er altså kun i nyskrevet tekst at ordforslag kan gives i
disse programmer.
Kendte begrænsninger gælder for:



Mail og Outlook (kun i selve meddelelsesteksten)
Pages

Der er desværre ingen af de testede programmer som understøtter markering af tekst under
oplæsning. Hvis man ønsker markering af tekst under oplæsning må man derfor altid bruge
ViseOrd læservinduet som beskrevet tidligere.
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