
 
 

Infovox iVox er stemmen som gjør 

datamaskinen din tilgjengelig med tale 
 

 

 

Infovox iVox er en flerspråklig tekst-til-tale-omvandler av høy kvalitet som kan 

brukes til å legge stemme til alle programmer som er kompatible med Apple Speech 
Manager. 

Infovox iVox er den ideelle partneren for tilgjengelighetspakken Universell tilgang, 

som er innebygd i Mac OS X, inkludert den svært populære skjermleseren VoiceOver. 
Det finnes imidlertid noen begrensninger i Infovox iVox, som påvirker hvordan 
VoiceOver fungerer med Infovox iVox. Se avsnittet Begrensninger i Infovox iVox for 

å få mer informasjon. 

Mange andre programmer, for eksempel Preview, TextEdit, Acrobat Reader og 
GhostReader, har også fordeler av stemmene av høy kvalitet, som gjengis med 
Infovox iVox. Alt du trenger å gjøre er å installere Infovox iVox, og deretter velge din 
favorittstemme. 

Infovox iVox-stemmene er tilgjengelige på en rekke språk, inkludert norsk. Nye 

språk blir lagt til fortløpende. 

Når de er installert, kan stemmene brukes i et hvilket som helst standard Mac-
program. Infovox iVox kan kjøpes med enten ett eller flere språk. 

For hvert språk er det oftest flere stemmer inkludert, både mannlige, kvinnelige og 
barn. 

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


 

Slik bruker du Infovox iVox 

Infovox iVox inneholder to programmer: Voice Manager og Uttale-editor. 

Voice Manager-programmet brukes til å installere, aktivere og kontrollere 
stemmene. Voice Manager-programmet trenger ikke å være i gang når stemmene 
brukes. 

Uttale-editor er et program som brukes til å endre ordenes standarduttale. 

 

Du kan velge en av Infovox iVox-stemmene som standard systemstemme i Tekst-til-
tale-fanen i Systemvalg' Diktering og tale-ruten.  

Infovox iVox-stemmene kan også brukes med Apples skjermleser VoiceOver for 
personer med nedsatt syn. Åpne VoiceOver-verktøyet via VoiceOver-fanen i 
Systemvalg Tilgjengelighet-ruten. Endelig er det noen programmer som gir direkte 
tilgang til stemmene gjennom en stemmemeny eller en stemmedialog i programmet. 

 

Systemkrav 

• Infovox iVox krever en Intel Macintosh med Mac OS X 10.9 eller høyere. 
• Aktivering av Infovox iVox-stemmer krever en aktiv internettforbindelse. 
• Minimum anbefalt maskinvarekonfigurasjon: alle Mac Intel 

maskinkonfigurasjoner 

 


