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Vær opmærksom på, at flere af de nyheder, som beskrives her, gælder for brugere, hvis skole, 
institution eller virksomhed har tegnet abonnement på en af vores Aftaler.

Slut med licensnøgler
Det bliver nemmere at installere og opdatere CD-ORD. I stedet for licensnøgler verificeres 
brugeren automatisk, når han eller hun bruger CD-ORD på en computer, der er online.
Kun hvis brugeren har været offline i 30 dage skal han eller hun aktivere licensen igen. Det gøres 
nemt ved at logge pá CD-ORD på en computer med netforbindelse.

Login foregár med UNI-Login eller MV-ID.
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Bedre brugeroplevelse

Play-knappen er altid aktiv
Tidligere har du skullet 'kopiere til udklipsholder' (Ctrl + C) for at få markeret tekst læst op på 
websider, nu kan du markere teksten og trykke på play.
Play-knappen (F2) og Stop (F4) kan nu bruges alle steder, hvor teksten kan læses op. 

Forbedringen betyder, at CD-ORDs oplæsning virker mere ens for brugeren.

Hurtigere ordforslag - også ved brug af stavehjælp (alternative forslag)

• Forbedret brugeroplevelse af ordforslag ved Stavehjælp slået til
• Afhjælper fejl i forbindelse med retskrivningsprøver
• Forbedret ordprædiktion på engelsk og norsk.

'Diktat-profil' - ny profil til retskrivningsprøver
Diktat-profilen er baseret på den almindelige 'Danske' profil, men rettet til i forhold til de indstillinger, der 
er relevante under diktatskrivning, fx i forbindelse med retskrivningsprøven i folkeskolen:

• Udvidet ordliste (giver mulighed for flere ord).
• Start med stort begyndelsesbogstav er slået fra.
• Foreslå næste ord er slået fra.
• Oplæsning af ordet, når det sættes ind i teksten, er slået til.

Ny navngivning af menuer og læsestrategier
Vi har strømlinet vores navngivning af menuer og læsestrategier, så de er nemmere at forstå og 
stemmer overens med betegnelserne i IntoWords. Det gør det fx nemmere at krydse mellem 
IntoWords og CD-ORD:

TIDLIGERE BETEGNELSE NY BETEGNELSE

Alternative ordforslag Stavehjælp

Ordbogsværktøjet Ordbog

Ordbøger Ordlister

Fagordbøger Fagordlister

Læs fremad ord for ord Læs og highlight ord for ord

Læs fremad sætning for sætning Læs og highlight sætning for sætning
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Oplæsning - flere sprog og stemmer
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Stemmer med forbedret udtale (Festivalstemmer 3.0)
Festivalstemmer er de stemmer, vi selv udvikler på MV-Nordic:

Anne (dansk), Claire (engelsk), Felix og Charlotte (tysk), Manuel og Sofia (spansk), Tor (bokmål), 
Olai (nynorsk), Kristian (svensk).

Forbedret udtale i både sammenhængende tekst og enkeltord.
Forbedring af sammensatte ord 
Tydelig enkeltordsoplæsning.

o I CD-ORDs ordliste og som enkeltord i en tekst m.v. bliver fx "have" nu udtalt 
"have" og ikke "ha", når det står som enkeltord. 

o Andre udtaleforbedringer er fx "der", "vil", "hvad", "skal", "til", "jeg", "sige",

Bedre oplæsning af homografer (ord, der staves ens, men udtales forskelligt) - når ordet 
står alene i Ordbog

o Når ordet står alene i et søgeresultat, som grundform eller bøjning. 
o Ordet udtales korrekt afhængig af ordklasse.

■ Fx udtales "hylet" som navneord og "hylet" som verbum forskelligt. 
Oplæsning af flere matematiktegn.

Ekstra stemmer (Nuancestemmer)
CD-ORD 9 giver dig mulighed for at vælge mellem flere stemmer, idet vi hartil føjet Nuance- 
stemmer (udviklet af firmaet Nuance).
Det giver eksempelvis mulighed for at vælge mellem oplæsning med kvinde- eller 
mandestemmer på alle sprog på din Aftale.

Forbedret pdf-håndtering

SkanRead: Fejlrettelse af æ ø å og andre tegn, der gav problemer med at generere en pdf.

Pædagogiske forbedringer af Ordbog

CD-ORDs Ordbog (tidligere: Ordbogsværktøjet) er blevet ekstra pædagogisk med:

• ny læsevenlig og ekstra støttende brugergrænseflade
• opdateret version af Den danske ordbog (DDO), så indholdet afspejler nyeste 

retskrivningsregler
• synonymer/antonymer, faste udtryk og orddannelser er med (DDO).
• ordbøger på svensk og norsk.

Med den nye Ordbog er profilerne i CD-ORD opdateret, så Ordbog vises i værktøjslinjen og 
relevantstandardordbog er valgt.
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Særlige features i Ordbog 2.0
• Genkendelig og læsevenlig opsætning af teksten i ordbogen.
• Det er nemt og hurtigt at slå op på ord og finde den ønskede information.
• Lettilgængelig oplæsning af søgeliste og tekst i ordbogen.
• Oplæsning og highlight af de enkelte tekstelementer i en ordbog.

o Grundform, bøjning, ordklasse, definition, eksempel, informationstekst m.v.
highlightes og læses op som separate elementer. 

o Gør det nemt at udvælge, hvad der skal læses op. 
o Hjælper med forståelse af de tekstelementer ordbogen består af.

• Bøjningsformer vises i den fulde form (ikke kun endelser, men hele ordet).
• Nemt at finde og undersøge ord via søgelisten.

o Viser løbende forslag til ord i søgelisten. 
o Søg med jokertegn.
o Slå op fra bøjningsformer - også via søgelisten.

• Man kan benytte ordforslag fra CD-ORD i skrivefeltet - ord fra CD-ORDs ordliste kan 
indsættes med genvejstaster (ikke mus)

• Vinduet kan tilpasses. Teksten tilpasser sig automatisk vinduets størrelse. Søgelisten kan 
skjules og vises.

'Synkronisering' af Ordbog i CD-ORD og IntoWords
Abonnenter på Læse og Skrive Aftale, der også har adgang til IntoWords Ordbog, vil opleve, 
at ordbøgerne i CD-ORD og IntoWords nu fungerer på samme máde, og at det derfor er nemmere 
at skifte mellem de to værktøjer:

• Samme indhold og opslag (samme ressource: Den Danske Ordbog, DDO)
• De fleste funktioner er ens.
• Der er direkte adgang til ordbogen fra værktøjslinjerne i CD-ORD og IntoWords (gælder 

for IntoWords til Google Chrome og Office 365).

I Den Danske Ordbog (DDO)

heit
heltal
heltallene
heltallet
helte
heltebedrift
heltebedriften
heltebedrifter
heltebedrifterne
heltedigt
heltedigte
heltedigtene
heltedigtet
heltedyrkelse

heltedyrkelsen
heltedád
heltediden
heltedød
helted.oden

heltegerning
heltegerningen
heltegerninger
heltegerningerne

helt 1 substantiv
helt 2 substantiv
helt 3 adverbium
helt -+ hel adjektiv

helt 1 substantivj fælleskpn
n e

helten
helte
heltene

r e
1. person som modigt og tappert udfører store eller 

farlige bedrifter

Jack Mann var en af luftkrigens store helte. 
Som eskadrille-leder i RAF kæmpede Jack Mann 
i "slaget om England"
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Eleverne kan bruge IntoWords Ordbog som et selvstændigt værktøj, fx når de vil slå ord op på 
tablet eller smartphone.

Slå op fra markeret tekst

Hvem var vikingerne? &
De hærgede og plyndrede
Vikingeme blev mest kendt for ders I— 
sølv og andre kostbarheder fra klos'

Ordbog - n Kifl

■!, Den Danske Ordbog (DDO ▼

Deres ry løb dem hurtigt i forvejen, 
vikingekrigere, der kom sejlende o\j 
hjem igen. Man kunne alđrig vide s

Belejring
I slutningen af vikingetiden begynd 
og Frankrig. Herfra tog de pa plyndi 
og krævede betaling for ikke at ang

Nar en gruppe vikingerfik danegæl 
vikinger herte om det, ville de ogsa 
mange gange.

kostbarhed substantivf fælleskøn
__________________________________________________ Bsjning Q

________________________________________________ Betydning Q

1. ting, fx et smykke eller en kunstgenstand, som er meget værd

Af kostbarhederne [pa museet] mi fremhæves nogle 
vidunderlige relieffer med mytologiske scener

Slå op fra CD-ORDs ordliste

Læs mere om: 

CD-ORD
IntoWords 
IntoWords Ordbog
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