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August 2020 

INFOVOX4 FAQ 
 

INTRODUKTION: 

Denne FAQ gennemgår de mest gænge spørgsmål du kunne have omkring købet af infovox4. FAQ’en er 

inddelt i et spørgsmål (Q) efterfulgt af et svar (A). Skulle du have yderligere spørgsmål eller har brug for 

at få et af svarene nærmere gennemgået, er du velkommen til at kontakte os. Du finder 

kontaktoplysninger i slutningen af dokumentet. 

 

 

 

FAQ: 

(Q): Hvilke(n) styresystemer kan infovox4 benyttes på? 

(A): infovox4 fungerer på maskiner med Windows 7 og Windows 10 styresystemet. Benytter du en 

computer med Mac, skal du læse mere om iVox produktet.  

(Q): Hvordan fungerer infovox4? 

(A): Programmet er bygget ind i den USB nøgle som du modtager efter bestillingen. Nøglen er fra vores 

side af programmeret med den ønskede licens. USB nøglen sætter du i computeren. Første gang 

infovox4 starter op, vil den indbyggede skærmlæser, NVDA, starte op. Dette kan ændres under Settings 

senere hen. Skærmlæseren sørger for at du har tale direkte fra USB nøglen. infovox4 kontrolpanelet 

starter automatisk op og du har nu adgang til programmet, og derved de inkluderede talesynteser. 

(Q): Hvor mange gange kan jeg benytte infovox4? 

(A): Der er som sådan ikke begrænsninger på. infovox4 indeholder i alt fire licenser – tre af licenserne 

kan du installere lokalt på dine computere og på den måde bliver du fri for at bruge USB nøglen. Den 

sidste og fjerde licens er universel. Det betyder at du kan bruge denne når infovox4 USB nøglen er i 

computeren. 

(Q): Hvad hvis jeg mister min infovox4 USB nøgle? 

(A): Vi kan desværre ikke erstatte tabte nøgler. Det er dog muligt at købe en ny infovox4 nøgle med din 

egen licens implementeret. Spørg for aktuelle pris. Vi sørger for programmeringen af din licens. Du skal 

altså derfor kun betale for en ny USB nøgle og eventuelle leveringsomkostninger. 

http://www.instrulog.dk/produkter/talesynteser/ivox
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(Q): Hvad er Download Manager? 

(A): Download Manager er et af de programmer der følger med infovox4. Det er det program der 

holder styr på dine talesynteser. Med dette program kan du downloade, installere og fjerne stemmer, 

som du ønsker at benytte, eller ønsker at fjerne. Stemmerne du downloader installeres automatisk på 

USB nøglen og kan derfor tilgås direkte fra denne. 

(Q): Hvad kan jeg med infovox4? 

(A): Selve infovox4 produktet er en kombination af en USB nøgle og en licens. Licensen giver dig adgang 

til funktionerne og til de talesynteser som du har købt licens til. Det kan eksempelvis være de to danske 

talesynteser, eller samtlige talesynteser. Ud over at du får adgang til talesynteser som du kan benytte 

med JAWS, ZoomText, NVDA og lignende, så får du også funktioner såsom SpeechCreator hvor du kan 

konvertere tekst til lydfiler. Pronunciation Editor bruges til at fintune udtalingen af ord, som du selv kan 

redigere. 

(Q): Kræver infovox4 nogen former for installation? 

(A): Den eneste installation der kræves ved brug af infovox4 er en driver installation. infovox4 er så at 

sige plug’n’play, og kræver ingen programinstallation, installation fra CD eller lignende. 

Bestil infovox4 allerede i dag. Besøg www.instrulog.dk. 
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