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Textpilot Pluss er et verktøy for lese- og skrivestøtte som tilbyr stavekontroll, prediksjon, opplesing 
og ordbøker på nynorsk, bokmål og engelsk i ett og samme program.  I tillegg til å samle kjent 
funksjonalitet, er gode brukeropplevelser sentralt i Textpilot.  

Viktig: 
• Textpilot er et godkjent hjelpemiddel. Hjelpemiddelnummer: 166539 
• Textpilot er godkjent til bruk på tentamen og eksamen.  

 

Minst mulig grad av forstyrrelser 
Vår filosofi er at brukere av Textpilot ikke skal 
fokusere på verktøyet, men på oppgaven som 
skal løses. Gjennom å kun vise informasjon når 
det er behov, skal brukeren merke minst mulig 
til Textpilot.   

Lett å bruke - kort opplæringstid 
Textpilot kan brukes umiddelbart, uten 
avanserte innstillinger eller tilpasninger. 
Programmet kan betjenes med tastatur og 
mus. Textpilot tilpasser seg brukeren, det er 
ikke brukeren som skal tilpasse seg Textpilot.   

Syntetisk tale og opplesing 
Tekstpilot inneholder fem stemmer, tre 
norske og to engelske. Tekst kan leses på to 
måter, enten direkte i programmet man 
jobber i, eller ved hjelp av en dokumentleser 
som også har en visuell følgemarkør.  Det er 
mulig å lage egne lydfiler som kan spilles på f. 
eks. en mp3-spiller.  

Ordbok 
Textpilot sitt ordbokverktøy lar deg slå opp 
ord og få forklaringer direkte i teksten du 
arbeider i. Ordbøker er tilgjengelig for 
nynorsk, bokmål og engelsk. 

Stavekontroll og prediksjon 
Textpilot tilbyr flere metoder for å 
stavekontrollere tekst.  Textpilot hjelper deg 
både når du vil rette fortløpende mens 
teksten skrives, og når du vil skrive først og 
rette etterpå.  Uavhengig av hvilke metode du 
har valgt, vil Textpilot markere skrivefeil med 
rød understrek.  Prediksjonen foreslår ord 

mens tekst skrives, både ordfullendelse og 
prediksjon av neste ord.  

Spesielt for Textpilot 
Forslag til prediksjon og stavekontroll kommer 
i egne vinduer slik at du ikke skal være i tvil 
om hva som er forslag til noe som er gjort galt 
(stavekontroll), og hva som er forslag til noe 
du kan gjøre riktig (prediksjon).  

Forslag til stavekontroll og prediksjon vises 
under ordet slik at kan du se dem i kontekst, 
uten å måtte flytte blikket rundt på skjermen.   

Systemkrav- minimum/anbefalt 
Windows XP / 2000 med 1 GB/2 GB RAM 
Windows Vista med 2 GB /3 GB RAM 
Windows 7 med 1 GB /2 GB RAM 
1,6 GHz / 2.2 GHz CPU 
Støtter både 32 og 64-bit utgaver av Windows.  

Last ned demoversjon på: www.textpilot.no 
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