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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	og	hvilken	stemme	og	hastighed	man	
ønsker	at	benytte	etc.	
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Systemkrav 
	
ViseOrd	Mac	virker	på	OSX	fra	version	10.9.5	(I	skrivende	stund	er	nyeste	version	OSX	
Yosemite	version	10.10.4)	
	
ViseOrd	inklusive	to	danske	stemmer	kræver	ca.	800	MB	fri	plads	og	kan	installeres	på	en	
vilkårlig	intern	harddisk	på	computeren.	
	
Til	oplæsning	kræves	der	lydkort	og	højttaler	(er	standardudstyr	på	alle	Mac).	Hovedtelefoner	
kan	være	en	fordel.	
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