
infovox4 - talesyntese for synshemmede,  
med tydelige og behagelige stemmer  

Lokal og portabel løsning for bruk på forskjellige PCer 

 
infovox4 er en brukervennlig alt-i-ett løsning for bruk på forskjellige PCer, uansett 
hvor mange befinner seg – hjemme, på jobben eller et annet sted. Med infovox4 utstyres 
PCene med Acapelas talesyntese som med tydelige og behagelige stemmer leser opp 
tekstbasert informasjon i sanntid. 

• Portabel USB-løsning pluss tre lokale installasjoner i det samme produktet 
sørger for at brukerne kan benytte stemmene på flere forskjellige PCer 

• De lokale installasjonene utføres direkte fra USB-enheten men fungerer helt 
frittstående 

• Brukeren kan enkelt flytte de lokale installasjonene mellom forskjellige PCer 
• Den portable løsningen innebærer at man kan benyttes infovox4 på en hvilken 

som helst Windows-PC, uten installering eller administrasjonsrettigheter, kun ved 
å koble enheten til USB-porten 

• Stemmene i infovox4 blir tilgjengelige via SAPI-grensesnittet og kan benyttes 
med skjermlesere, forstørrelsesprogram og enhver programvare som støtter SAPI-
grensesnittet 

infovox4 tilbyr flere mannlige og kvinnelige stemmer, samt barnestemmer. Totalt 
er det over 90 stemmer på over 30 forskjellige språk. Brukeren kan fritt velge blant 
samtlige stemmer ved å laste ned og legge til nye stemmer når som helst, noe som gjøres 
gjennom applikasjonen Download Manager.  

infovox4 inkluderer også en stemmevariant som heter Colibri. Colibri-stemmene er 
en nedtonet variant av høykvalitetsstemmene, som gir mer fleksibilitet, smidighet og som 
er lettere å forstå ved høy talehastighet. Med infovox4 kan brukeren velge mellom å 
benytte de behagelige høykvalitetsstemmene, f.eks. ved lesing av artikler, og Colibri-
stemmene f.eks. til hurtiglesing ved lav lesehastighet. 

infovox4 inneholder flere innebygde applikasjoner: 

• Pronunciation Editor – et verktøy som enkelt styrer uttalelsen av enkelte ord, slik 
som egennavn og andre unntak. 

• Speech Creator – et verktøy for å lage MP3-filer for privat bruk av en valgfri 
tekstfil, slik at brukeren kan høre på innholdet i en MP3-spiller eller i mobilen.  

• NVDA-skjermleser – en enkel men kraftig skjermleser for bruk på PCer som ikke 
har installert skjermleser. 

• Voice Manager – et verktøy for å lage passende stemmeprofiler med brukerens 
favorittinnstillinger. 

• Download Manager – for nedlastning og oppdatering av stemmer. 
• Live Update – for å alltid holde infovox4 oppdatert med den nyeste versjonen. 

Med de nye barnestemmer som er lagt inn, er antallet norske stemmer som er 
inkludert i infovox4 nå 5 stykker: Bente, Olav, Kari, Elias (gutt) og Emilie (jente). Bente 
og Olav finnes også som Colibri-stemmer.  

http://www.acapela-group.com/infovox  


