
	
	

	

 
 

 

 
Personlig og unik talesyntese for bruk med 

talehjelpemiddel 
 

Stemmen er en viktig del av personligheten. En del vi gjerne ønsker å beholde ved en 
diagnose som indikerer tap av taleevnen. 

For å bistå smed dette har Acapela Group laget tjenesten my-own-voice. Denne tjenesten lar 
personer som står i fare for å miste stemmen sin kunne lagre den som en talesyntese, slik at 
den senere kan benyttes med en kommunikasjonsenhet. Den helt nye “voice friend”-
tjenesten lar mennesker spille inn stemmen sin, og gjøre den tilgjengelig for talehemmede 
brukere. 

 



	
	

	

Om tjenesten my-own-voice: 
Tjenesten my-own-voice håndterer to grunnleggende egenskaper for hvordan vi definerer 
oss selv: 

§ Bevare identiteten: Stemmen er en viktig del av identiteten vår. Ved å beholde sin 
egen stemme som en talesyntese, kan vi bevare den både for oss selv og for andre. 
 

§ Være unik: Vi blir gjenkjent som unike individer ved å bruke en tekst-til-tale stemme 
som er unik, og som ikke brukes av noen andre. 

Tjenesten my-own-voice er beregnet på mennesker som står i fare for å miste sin egen 
stemme. De får muligheten til å bevare sin egen stemmeidentiteten med en tekst-til-tale 
stemme som fanger stemmens karakteristikk, og som enkelt gjenkjennes.  

For å lage en tekst-til-tale stemme må brukeren lage en stemmebank. Dette gjøres hjemme 
på en egen PC, gjennom et brukervennlig grensesnitt. Stemmebanken består av opptak av 
omtrent 1 500 setninger i et valgt språk, blant de 13 språkene som for tiden støttes. 

Resultatet av tekst-til-tale stemmen kan benyttes på Windows, Android og iOS, samt på de 
fleste talegenererende enheter tilgjengelig på markedet. Tjenesten my-own-voice har inngått 
samarbeid med aktører som AssistiveWare, Saltillo, Smartbox og Tobii dynavox.	 

 

 

 

Slik lages en stemme med my-own-voice: 
Prosessen i fire trinn: 

De tre første trinnene (opprette en konto, 
ta opp stemmen og lytte til tale-til-tekst 
resultatet gjennom et nettbasert type & 
talk-grensesnitt) er gratis.  

Brukeren oppfordres derfor til å starte 
opptakene så snart som mulig, noe som 
gjøres helt uten forpliktelser. Dette er 
spesielt viktig ved en diagnose som 
indikerer stemmetap, siden stemmen bør 
tas opp så snart som mulig. Senere kan 
man ta en beslutning om kjøp og valg av 
talehjelpemiddel. 

Brukeren kan gjøre et kjøp hvis og når 
stemmen trenger å benyttes. Da oppgis 
hvilken enhet stemmen skal benyttes på, 
og en korresponderende pakke blir laget 
og levert. 

Søknader	sendes	gjennom	kontaktskjemaet	
på www.acapela-group.com.  



	
	

	

 

Status og språk: 
Tjenesten my-own-voice er relativt ny på markedet og i hurtig 
vekst. Tjenesten kan benyttes til å lage alle stemmetyper, 
inkludert barnestemmer. 

Tjenesten my-own-voice er tilgjengelig på 13 språk: Engelsk 
(USA), engelsk (Storbritannia), engelsk (Australia), 
nederlandsk, nederlandsk (Belgia), fransk, fransk (Canada), 
tysk, italiensk, norsk, spansk, spansk (Nord-Amerika) og 
Svensk. 

Programmet “voice friend” 
Programmet voice friend er laget for å lage en 
talebank med syntetiske stemmer. Herfra kan 
talehemmede brukere velge en stemme og 
gjøre den til sin egen, basert på smak, regional 
dialekt eller andre egenskaper. 
For å lage denne stemmebanken har vi bedt 
mennesker i alle aldre og med ulike språk om 
å lage en stemme med my-own-voice, og 
gjøre den tilgjengelig for talehemmede 
brukere gjennom voice friend-programmet.						

Stemmebank 

	

	

	

	

	

 

Bli en voice friend! 
 

kontakt oss i dag på www.acapela-group.com  
 


