IntoWords til Mac
Overblik over IntoWords

Ordliste
Træk øverst i ordlisten for at frigøre den.
Ordlisten kan nu flyttes til en anden placering.
Skub ind fra højre for at gøre ordlisten smallere.

Læs op/Pause og Stop
Start og stop oplæsning af din tekst.
Sæt markøren i teksten eller markér tekst. Vælg Læs op.
Klik Pause, når du vil holde en pause i oplæsningen.
Vælg Stop, når du vil stoppe oplæsningen helt.
Du kan bruge genvejstaster til at styre oplæsningen:
Læs op/Pause = Alt+Pil op
Stop = Alt+Pil ned
De enkelte ord i teksten fremhæves, når teksten læses op.
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Stemmehastighed

Her kan du vælge, hvor hurtigt stemmen skal læse op.
Tallet viser antal ord i minuttet.
Træk i skyderen for at sætte hastigheden op eller ned.
Du kan også ændre hastigheden, når oplæsningen er i gang.
Genvejstaster: Stemmehastighed op = Alt+Pil frem. Stemmehastighed ned = Alt+Pil tilbage.
Åbne/lukke ordlisten
Klik for at åbne eller lukke ordlisten.

Profiler
Vælg profil til dansk eller engelsk.
Profilen giver dig oplæsning og ordforslag på det valgte sprog.
Profilen kan gendannes under Indstillinger.
Indstillinger
Her kan du indstille oplæsning og ordforslag samt gendanne den valgte profil.

Her kan du se, hvilken profil og hvilken stemme der er valgt.
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I stemmelisten kan du vælge stemme.

Gendan
Hvis indstillinger til profilen er ændret, er Gendan aktiv.
Gendan den valgte profil for at komme tilbage til profilens standardindstillinger.

Oplæsning fra markør og fremhævelse
Fra markør
Læs fremad: Du får teksten læst op fra markøren og fremad i teksten.
Læs sætning: Du får læst en sætning op ad gangen.
Highlight (Fremhævelse)
Her vælger du, hvordan teksten skal fremhæves, når der læses op.
Ord: De enkelte ord fremhæves, når teksten læses op.
Sætning: De enkelte sætninger fremhæves, når teksten læses op.
Når der læses op fra markøren og fremad i teksten, kan du få fremhævet ord eller sætning.
Når sætninger læses op, kan du få fremhævet ord eller sætning.
Fremhævelse gælder også for oplæsning af markeret tekst. Hele den markerede tekst læses op med
fremhævelse af ord eller sætning.

Læs op under skrivning
Slå Læs op under skrivning til for at få læst op, når du skriver.
Som standard læses ord og sætning op. Du kan ændre indstillingen ved at vælge i listen.

Jokertegn
Brug jokertegn, når du er i tvivl om et ords stavemåde.
Brug også jokertegn til at undersøge ord.

Du kan bruge * _ og #.
• Brug * for ingen, ét eller flere bogstaver.
• Brug _ for et enkelt tegn.
• Brug # når du er sikker på ordets sidste bogstav.
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Eksempler:
IntoWords er et program til u*vi…
Ordlisten viser forslag som udvikling, undervisning, udviklingen, undervisningen.
En s*ion#
Ordlisten viser forslag, der starter med s og slutter med ion: situation, sensation, station…

Længste ord
Vælg, hvor lange ord der må vises i ordlisten.
Hvis du fx vælger 10, vises der kun ord på maksimum 10 bogstaver i ordlisten.

Ordforslag i IntoWords
Sådan bruger du ordlisten

Når du skriver i tekstvinduet, vises der forslag i ordlisten. Der vises også ordforslag, når du placerer
markøren i et ord. IntoWords viser de mest sandsynlige ord øverst i listen.
Skriv selv det første bogstav i ordet.
Indsæt ordet i din tekst med genvejstasten ud for ordet, eller klik på ordet.
Du kan benytte Ctrl+Alt+Pil op og ned i listen. Ordene læses op, og du kan
indsætte ordet i din tekst med Ctrl+Alt+Enter.
Eller få ordet læst op ved at pege med muse-markøren på ordet.
Du kan pile ned i listen for at se flere forslag til ord.
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Indstillinger i ordlisten

Stavehjælp
Når Stavehjælp er slået til i ordlisten, tager IntoWords højde for mange almindelige stavefejl.
Stavehjælp vises, når du har tastet mindst tre bogstaver.
Eksempel:
”Her kan du se vor…”
De almindelige forslag viser ord, der starter med vor...
Stavehjælpen viser ord, der starter med hvor.., når du skriver vor...
Her kan du se vor…
De fem første forslag er: hvordan, hvor, hvorfor, hvorledes og vores.
Stavehjælpen og de almindelige forslag kombineres, så de mest
sandsynlige ord stadig vises øverst i listen.
Forslag fra stavehjælpen vises med en orange farve ud for ordet.
Forslag til næste ord
Du får forslag til næste ord uden at skrive første bogstav, hvis du slår Forslag til næste ord til.

Benyt fagordliste
Vælg Benyt fagordliste for få vist en separat ordliste til fagord.
Fagordlister kan blandt andet hentes på MV-Nordics hjemmeside. Ordlister lavet som fagordbøger i CDORD kan også benyttes.
En fagordliste overføres til computeren og trækkes over i ordlistens vindue eller på program-ikonet.
Fagordlisten er nu installeret og klar til at blive anvendt i IntoWords.
Du kan slå én eller flere fagordlister til.
Ønsker du at slette en fagordliste, skal du slette i mappen IntoWords under Dokumenter.
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