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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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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:	
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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.	
	
	
	


