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Nyheder og Forbedringer i  

JAWS 2021 
 

Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter 

skriftlig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk. 

 

Download JAWS:  https://instrulog.dk/jaws/ 

Læs mere om JAWS:  https://instrulog.dk/produkt-kategori/software/jaws/ 

 

 

Velkommen til. 

Dette dokument indeholder en oversigt over de forskellige Nyheder og Forbedringer for JAWS, som 

der gennemføres løbende. Dokumentet opdateres løbende, når der frigives nye versioner. 

 

Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer i øvrigt, er du som altid velkommen til at 

kontakt os via e-mail på adressen hej@instrulog.dk. Husk altid at have dit JAWS serienummer klar. 

 

Kontaktinformationer 

Instrulog A/S 

Bjerringbrovej 116 

2610 Rødovre 

Website: www.instrulog.dk 

E-mail: hej@instrulog.dk 

 

 

Du finder i dette dokument følgende versioner 

- JAWS 2021.2111.13.400 

- JAWS 2021.2111.2.400 

- JAWS 2021.2107.12.400 

- JAWS 2021.2105.53.400 

- JAWS 2021.2103.174.400 

- JAWS 2021.2102.34.400 

- JAWS 2021.2012.57.400 

- JAWS 2021.2012.48.400 

- JAWS 2021.2011.16.400 

http://www.instrulog.dk/
https://instrulog.dk/jaws/
https://instrulog.dk/produkt-kategori/software/jaws/
mailto:hej@instrulog.dk
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JAWS version 2021.2111.13.400 
Denne version er en ekstraordinær udgave. For enkelte brugere har en opdatering fra Microsoft, 

nærmere bestemt Windows 10 opdatering KB5007186 og Windows 11 opdatering KB5007215, begge 

fra 9. november 2021, givet problemer ved opdatering eller reparation af softwaren. Dette problem er 

med denne JAWS udgave elimineret. 

Ydermere er et problem med mængden af information som annonceres ved brug af VENSTRE ALT + 

TAB blevet ændret / løst. 

 

JAWS version 2021.2111.2.400 
Herunder finder du nye tilføjelser, opdateringer og rettelser som er gennemført for denne nye 2021 

version. 

• For Tandem brugere er denne opdatering påkrævet såfremt du har behov for at forbinde til / 

med JAWS eller Fusion version 2022 og nyere. 

• Flere forbedringer i forhold til understøttelse i Windows 11. 

• Forbedret JAWS læsning af tekst i Google Docs der indeholder flere korrekturmærker som for 

eksempel indhold der er markeret og indeholder en kommentar. 

• Når der navigeres i en tabel i Google Docs annoncerer JAWS nu den aktuelle række eller 

kolonne efter tabelcellens indhold. Hvis annoncering af tabelcelle koordinater er slået fra i 

Kvikindstillinger læser JAWS nu kun tabelcelle indholdet når tabellæsekommandoerne (ALT + 

CTRL + Piletaster) anvendes. 

• Et problem hvor JAWS ikke indikerer indsat eller kommenteret tekst ved start og slut af en linje 

eller tabelcelle i Google Docs er løst. 

• Et problem hvor JAWS ikke læser som forventet i visse sammenhænge når der navigeres 

tegnvist er løst. 

• Der er tilføjet en ny indstilling der kan aktivere annoncering af tekst der er markeret som et 

forslag i Google Docs der. For at indstille dette åbnes Indstillingscenter hvor "Annoncer forslået 

tekst" kan aktiveres. 

• JAWS læser nu titlen på den aktuelle side i Chrome og Edge når CTRL + TAB anvendes til at 

skifte mellem faner. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke indikerer start på kommenteret tekst i Google Docs når der 

navigeres ordvist. 

 

JAWS version 2021.2107.12.400 

• Ændret kommandoen til at åbne Kviktast laget i Google Docs til INSERT + 

MELLEMRUM efterfulgt af G. Så snart laget ar aktiveret kan du anvende tastetryk til hurtigt at 

flytte til bestemte elementer i dokumentet som for eksempel H for overskrifter, T for 

tabeller C for kommentarer. For at se en liste over alle kommandoer trykkes INSERT + 

MELLEMRUM efterfulgt af G mens fokus er i Google Docs og dernæst trykke Spørgsmålstegn. 

• Der er løst problemer hvor JAWS ikke læser som forventet når der navigeres i 

indholdsfortegnelse i Google Docs med CTRL + PIL OP og CTRL + Pil ned for at læse afsnitsvis. 

• Der er tilføjet understøttelse af vandrette linjer indsat i Google dokumenter som separatorer. 
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• Der er løst et problem hvor JAWS læser sidste ord op to gange når der navigeres ordvist i en 

celle i Google Sheets. 

• Der er løst et problem hvor JAWS ikke annoncerer link korrekt hvis de står lige efter hinanden 

på hver sin linje i Google Sheets. 

• Der er løst et problem hvor JAWS ikke læser søgeresultater på Windows 11 startskærmen. 

• Der er løst et problem hvor nogle brugere oplever at Kviktast navigering slår til når en Outlook 

mail besvares. 

• Der er løst et problem hvor det kunne være svært for en seende at afgøre hvilken tekst der er 

markeret i Outlook fordi skærmen ikke ruller med som forventet. 

• Der er løst et problem hvor det ikke længere er muligt at anvende JAWS til at oprette eller 

redigere posts i WordPress 5.60 og senere. 

• Forbedret annoncering af regioner der inkluderer en Aria-rolle beskrivelses attribut på 

websider. 

• Der er løst et problem i forbindelse med navigering i tabeller på websider hvor JAWS ikke altid 

annoncerer række og kolonne overskrifter hvis de ikke er defineret i tabellen. 

• Ved at trykke den lagdelte kommando INSERT + MELLEMRUM efterfulgt at N læser nu den 

seneste Windows notifikation også selvom Tale efter behov er aktiveret. 

• I Outlook er JAWS kommandoen der flytter til brødteksten i en meddelelse eller noter i 

Kalenderaftaler er nu INSERT + ALT + ACCENT GRAVE. Dette er også opdateret i JAWS 

komandosøgning (INSERT + MELLEMRUM, J). Den tidligere kommando ALT + ACCENT 

GRAVE anvendes nu af Microsoft til at aktivere e-mail dikteringsfunktionen. 

• JAWS understøtter nu Mozilla Thunderbird 87 og nyere. 

• JAWS understøtter nu NLSeReader Zoomax punktdisplay der i USA leveres fra National Library 

Service for the Blind and Physically Handicapped. Bemærk at en krævet systemdriver skal 

installeres særskilt før displayet kan anvendes med JAWS. 

• Der er løst et problem hvor JAWS kun læser første linje i et PDF dokument i Kofax Power PDF. 

• Der er løst et problem hvor standardindstillinger ikke gemmes efter der er ændret i et Speech 

and Sounds skema som samtidig gøres til standardindstillingen. 

• EU Medical Device Regulation numre er angivet i juli 2021 opdateringer. Disse vises i Om dialog 

boksen. 

• Convert Currency Undersøg det kilden er fjernet fordi websiden xe.com ikke længere 

understøtter opslag. 

 

 

JAWS version 2021.2105.53.400 

Lettere navigation i e-mail tråde i Outlook 

Det er meget almindeligt at en e-mail kommunikation ender med mange e-mail frem og tilbage 

hvorved mailene bliver længere og længere. Når man åbner en e-mail der indeholder en tråd af 

samtaler kan det hurtigt blive uoverskueligt at læse hele tråden med JAWS ved brug af PILETASTER for 

at finde et bestemt svar i tråden. 

Du kan nu anvende N og SHIFT + N Kviktast navigering til at flytte fokus til starten af næste eller 

forrige samtale i en åben tråd idet du herved hopper over hele header informationen. Når du 

navigerer med denne kommando vil JAWS læse afsender, dato og første linje af samtalen. derved kan 

du hurtigt se om det er en del af tråden du vil læse i detaljer eller trykke N eller SHIFT + N for at 

hoppe til næste eller forrige samtale. I en tråd vil ALT + 1 og ALT + 2 nu annoncere afsender eller dato 

på den aktuelle position i tråden. Tryk CTRL + HOME efterfulgt af ALT + 1 eller ALT + 2 for at se 
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afsender på den seneste samtale i tråden. 

Focus braille display brugere kan indstille en NAV vippetast så den kan flytte mellem samtalerne i en 

tråd. med fokus i en e-mail tråd trykkes NAV tilstand knappen over NAV vippetasten du ønsker at 

anvende og vælg indstillingen "Meddelelse" i listen. Anvender du et ældre Focus display med Wiz hjul 

skal du trykke på hjulet og vælge tilstanden. Flyttes fokus væk fra tråden vil navigationstilstanden 

skifte tilbage til Linje. 

Bemærk: I øjeblikket er denne funktion kun tilgængelig når du læser en e-mail tråd og ikke når du 

skriver i en tråd. Funktionen er i øjeblikket kun tilgængelig i Outlook men der arbejdes på at få 

funktionen til at virke i for eksempel Gmail. 

Stemmeassistent forbedringer 

Stemmeassistent funktionen blev introduceret i første JAWS 2021 til brug i Windows 10. 

Stemmeassistenten giver mulighed for at udføre JAWS kommandoer ved brug af naturlig tale. 

Funktionen er ikke tilgængelig på dansk endnu. Antallet af understøttede funktioner udvides konstant 

og er igen i denne version udvidet. 

 

Braille Math Editor 

JAWS og Fusion understøtter i øjeblikket læsning af Matematiske udtryk på websider der vises med 

MathML samt matematiske udtryk i Microsoft Word dokumenter der er oprettet med det indbyggede 

Word matematik format. Du kan navigere de enkelte dele af udtrykket med Math viser der åbnes 

med ENTER fra en webside eller INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af `fra Word når fokus er på det 

matematiske udtryk. Såfremt JAWS brailleoversætteren er indstillet til Forenet engelsk braille eller 

United States English Grade 1 eller Grade 2 vises matematiske udtryk også på et braille display i 

Nemeth Braille format. 

Braille Math Editoren i JAWS giver Windows 10 brugere mulighed for at skrive egne matematiske 

udtryk og i Office 365 er det også muligt at redigere udtryk i Word dokumenter. For at åbne Math 

Editor anvendes den lagdelte kommando INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af SHIFT + ` (accent 

grave). Focus braille display brugere kan også trykke PUNKT 3 4 6 7 CHORD. 

Når Math Editor åbnes placeres fokus i et edit felt hvor du straks kan begynde at skrive en ligning i 

Nemeth braille fra dit braille display. Mens du skriver vises det skrevne i et panel under det visuelle 

edit felt så en seende kan følge med på skærmen i hvad der skrives. Når du er færdig med at skrive 

det matematiske udtryk trykkes ENTER eller Accepter knappen for at lukke Math Editor. Hvis du er i 

Word bliver ligningen automatisk indsat på markørens placering. Ligningen kopieres også til 

udklipsholderen så du kan indsætte den i andre programmer. 

Åbnes Math Editor mens fokus er på et matematisk udtryk i et Word dokument vises udtrykket i 

Nemeth Braille hvorefter du kan læse og redigere det. Når du er færdig med ændringerne 

trykkes ENTER for at lukke editoren og udtrykkes i dokumentet erstattes med indholdet fra Braille 

Math editoren. 

Bemærk: Efter en ligning er redigeret ii Word via Math Editor forbliver den blinkende markør (punkt 7 

og 8) på braille displayet på starten af udtrykket selvom du flytter tegnvist i udtrykket 

med HØJRE og VENSTRE PIL. Hvis du har behov for at skrive en linje mere trykkes først END tasten 

for at flytte til slutningen af det eksisterende udtryk og dernæst ENTER for at skifte linje. 

Når Math Editor er åbnet har du følgende muligheder: 

• Tryk CTRL + N for at starte på en ny ligning. 

• Tryk CTRL + P for at se den aktuelle ligning i Math viser. Tryk ESC for at vende tilbage til Math 

Editor. 
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• Tryk ALT + E for at åbne edit menuen hvor du kan kopiere din Nemeth Braille til 

udklipsholderen i et bestemt format. MathML er standardformatet i forbindelse med kopiering 

men afhængig af den applikation du ønsker at anvende udtrykket i kan du også vælge LaTeX 

eller Braille ASCII. Efter du har valgt det format du ønsker at kopiere i skal du indsætte 

udtrykket i den ønskede applikation inden du trykker ENTER eller Accepter for at lukke Math 

Editor fordi dette altid vil kopiere udtrykket i MathML format og overskriver det format du 

havde valgt tidligere. 

For at læse mere om Nemeth Braille henvises til Nemeth Tutorial (dokumentet er på engelsk). 

Andre ændringer 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke annoncere download status for filer i Edge Chromium. 

• Et problem er løst hvor link i GMail ikke bliver læst hvis linket fylder flere linjer. 

• Et problem er løst hvor JAWS læser hele indholdet af en dialogboks når den kommer i fokus 

hvis man åbner et link på en webside der åbner en modal dialogboks som for eksempel en 

kalender. 

• JAWS indikerer nu når fokus flyttes ind eller ud af tekst der er markeret som et forslag i Google 

Docs. 

• Beskrivelsen af indsættelse af en midlertidig Pladsholder (CTRL + WINDOWS + K) er udvidet så 

den også beskriver hvordan kommandoen anvendes til at markere tekst. 

• Kommandosøgning har fået tilføjet Kopier talehistorik til Udklipsholder kommandoen (INSERT 

+ MELLEMRUM, CTRL + H). 

• Beskrivelsen under Kommandosøgning for Læs adresselinje (INSERT + A) er opdateret så den 

kan findes ved at søge på "URL" eller "adresse." 

• Hvis Kviktast navigering Manager startes fra en Outlook meddelelse vil Kviktast 

navigeringstasten N der flytter til næste samtale i en tråd fremgå i listen således det er muligt 

at ændre tasten hvis man ønsker det. Kviktast navigering Manager findes i Kør JAWS Manager 

dialogboksen (INSERT + F2). 

• Løst et problem hvor Kviktast navigering i Outlook nogle gange stopper med at virke indtil 

fokus flyttes væk fra og tilbage til meddelelsen. 

• Et problem er løst hvor markering ikke virker korrekt når tekst markeres i Outlook med henblik 

på kopiering og indsætning. Dette skete for det meste i e-mails der indeholder lister. 

• Hjælpen til Excel der åbnes med INSERT + H er opdateret. 

• Der er tilføjet en ny indgang i ordbogen så "FYI" altid udtales "F Y I" i stedet for "for your 

information". 

JAWS version 2021.2103.174.400 
 

Stemmeassistent (virker ikke på dansk men kan anvendes på f.eks. engelsk) 

• Som standard lytter stemmeassistenten efter ordet "sharky" før den lytter efter en kommando. 

Hvis man har problemer med at stemmeassistenten starter ved en fejl kan man nu vælge at 

sætte vækningsordet til "hey sharky". Vækningsordet ændres i JAWS værktøjsmenuen ved at 

vælge Stemmeassistent efterfulgt af Indstillinger. Det anbefales at ændre vækningsordet til 

“Hey Sharky.” 

• Det er ikke længere nødvendigt at sige "toggle" for at ændre indstilling for Lydsænkning, 

Skærmtæppe, Tale efter behov eller Virtuel markør. Siger man for eksempel "Sharky, Audio 

Ducking" så skifter man tilstand for lydsænkningen. 

https://nemeth.aphtech.org/
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• For at ændre talehastighed siger man "Sharky, Voice Rate" efterfulgt af et tal. For eksempel kan 

man sige "Sharky, Voice Rate 50" for at sætte talehastigheden til 50 procent. Man kan endda 

reducere kommandoen til “Sharky, 50” og stadig udføre talehastighed 50% kommandoen. 

• For at åbne JAWS ordbog manager siger man "Sharky, Dictionary." 

• Stemmeassistenten stopper med at lytte efter en kommando så snart den har modtaget en 

kommando. Dette er nyttigt hvis en anden person siger noget mens man er i gang med at give 

en stemmekommando hvor stemmeassistenten ikke genkender kommandoen. 

• Stemmekommandoer der genererer tale virker nu som de skal når JAWS er sat til Tale efter 

behov. 

Pladsholdere i Excel projekter 

Du kan nu anvende pladsholder til at markere celler i et Excel projekt på samme måde som man før 

har kunnet i Word dokumenter. Følgende kommandoer er tilgængelige: 

• Sæt en pladsholder på den aktuelle celle CTRL + WINDOWS TAST + K. Der kan kun oprettes en 

pladsholder på hvert arbejdsark. 

• Flyt til pladsholderen på det aktuelle arbejdsark ALT + WINDOWS TAST + K. For at flytte til en 

pladsholder på evt. andet ark i projektet trykkes først CTRL + PAGE UP eller CTRL + PAGE 

DOWN for at flytte til det ønskede ark. 

• Vis en liste over alle pladsholdere i projektet ALT + CTRL + WINDOWS TAST + K. 

• Marker alle celler mellem pladsholder og den aktuelle celle INSERT + MELLEMRUM efterfulgt 

af M. 

Microsoft Teams 

• JAWS kommandoen INSERT + W er opdateret så hjælpen indeholder alle tilgængelige Teams 

tastekommander. 

• Et problem er løst hvor Teams meddelelser blev læst højt to gange i pop ud chat vinduer. 

• Trykker du CTRL + PUNKTUM for at få vist alle Teams kommandoer påminder JAWS dig nu om 

at anvende INSERT + W fordi den samme information er bedre tilgængelig her. 

• Fjernet ALT + T kommandoen fordi du nu kan anvende Teams kommandoen CTRL + 3 til at 

flytte fokus til Teams og Kanaler træoversigten. 

Understøttelse til at læse kommentarer og andre ændringer i Google Docs 

I Google Docs indikerer JAWS nu følgende når du navigerer i dokumenter: 

• Tekst der inkluderer kommentarer. Når JAWS indikerer at fokus er i en sektion der indeholder 

en kommentar vil ALT + SHIFT + Ø læse kommentaren inklusive eventuelle svar. Tryk ALT + 

SHIFT + Ø to gange hurtigt for at aktivere den virtuelle markør og flyt fokus til kommentar 

detaljer siden. Tryk ESC for at vende tilbage til dokumentet. 

• Tekst der er indsat eller slettet. 

• Tekst der er markeret eller på anden måde er highlightet som for eksempel tekst der aktuelt 

redigeres af en anden bruger. JAWS siger "mærke" og "slutmærke" når fokus flyttes til eller fra 

et markeret område. 

Foretrækker du ikke at modtaget denne type notifikationer skal du åbne Indstillingscenter og slå 

indstillingerne Annoncér kommentarer, Annoncer indsat tekst, Annoncer slettet tekst eller Annoncer 

markeret tekst. Alle disse indstillinger er placeret i Korrektur gruppen Tekstbehandling. 



Revision 13 November 2021 Copyright © Instrulog A/S   |   Side 7 af 16 

Ny installationskommando der slår installation af eksterne services fra 

Fra og april frigivelsen af JAWS, ZoomText og Fusion kan IT afdelinger og netværksadministratorer 

anvende /DisableExternalServices til at slå ale tilføjelser fra der kører via en internetservice. For 

eksempel: 

c:\\InstallerPackage.exe /DisableExternalServices 

Når JAWS, ZoomText eller Fusion installeres med denne kommando vil funktionalitet der anvender en 

Internetforbindelse ikke være tilgængelige, for eksempel Undersøg det, FS support værktøj, 

Stemmeassistent, Fejl Rapportering, JAWS Tandem, Picture Smart og Indsamling af anonymiserede 

data. Bemærk at anvendelse af programmerne i en fjernforbindelse fortsat vil være muligt. Ved at slå 

denne type funktioner fra understøttes installationer på sikre systemer på for eksempel banker, 

hospitaler og offentlige institutioner. 

For yderligere information køres setup programmet med /Help kommandoen. 

Andre ændringer 

• Når man deltager i et Zoom møde og du skal skrive dit navn er et problem løst hvor JAWS ikke 

læste et eksisterende navn i edit feltet hvis skærmopløsningen er sat højere end 100 percent 

hvilket ofte er tilfældet på nyere bærbare computere. Problemet var at brugeren skriver sit 

navn igen hvilket resulterer i at navnet læses gentagne gange i møder. 

• I Excel er et problem løst hvor JAWS siger "tabel i fokus" når der trykkes F2 for at redigere en 

tabel. 

• Når der navigeres i et Excel regneark med musen læses celleindholdet efterfulgt af 

cellekoordinaterne. 

• I Microsoft Word er et problem løst hvor JAWS ikke indikerede link hvis der både findes 

overskrift og link i teksten. 

• Et problem er løst hvor JAWS uventet viste en fejlmeddelelse i Outlook når der trykkes ALT + 

SHIFT + L for at få vist en liste over stavefejl i en ny mail. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke læser korrekt i en modtagen mail i GMail hvis fokus lander på 

en tekst der er en del af et link. 

• Fra april 2021 opdateringen af JAWS vil detektering af grammatiske fejl være slået til som 

standard for alle applikationer undtaget Microsoft Word og Outlook. Dette gør det muligt for 

JAWS at annoncere grammatiske fejl automatisk i webbaserede tekstbehandlingsprogrammer 

som for eksempel Google Docs. See denne TSN for yderligere information (er på engelsk). 

• Beskrivelserne er opdateret i JAWS kommandosøgning (INSERT + MELLEMRUM, J) for Tilføj 

den valgte tekst til Udklipsholder (INSERT + WINDOWS TAST + C) og Vis tekst i udklipsholder 

(INSERT  +MELLEMRUM, C) for at tydeliggøre at disse funktioner er særligt nyttige hvis du 

ønsker at kopiere og indsætte tekst uden formateringen. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke indikere status i punktskrift for check bokse i BARD Express 

appen. 

• Et problem er løst i forbindelse med at markere tekst i konsol-vinduet i høje 

skærmopløsninger. 

• Business Search Undersøg det kilden er fjernet på grund af ændringer på websiden der 

betyder at det ikke længere er muligt at indlæse information derfra. 

• Muligheden for at anvende JAWS til at tilpasse meddelelseslisten i Mozilla Thunderbird er 

fjernet fordi dette ikke længere er muligt i denne applikation. 

• Tyrkisk er tilføjet som nyt JAWS sprog. 

 

https://support.freedomscientific.com/Support/TechnicalSupport/Bulletin/1765


Revision 13 November 2021 Copyright © Instrulog A/S   |   Side 8 af 16 

JAWS version 2021.2102.34.400 
 

Virtuel markør understøttes i Universal app til Windows 

Den virtuelle PC-markør, der anvendes til at læse websider, PDF dokumenter og e-mail, er blevet 

udvidet så den også virker i universal app til Windows. Universelle apps hentes almindeligvis fra 

Microsoft Store, men nogle apps som for eksempel Lommeregner følger med Windows. 

 

Når den virtuelle markør er aktiveret i en universal app forbedre det mulighederne for læsning ved at 

du kan: 

• Anvend PIL tasterne til at navigere i appens indhold på samme måde som på en webside. 

• Anvende Kviktast navigering til hurtigt at springe til bestemte regioner som for eksempel 

regioner, overskrifter, lister, tabeller og formularfelter. 

• Vise en liste over links (INSERT + F7), overskrifter (INSERT + F6) og formularkontroller (INSERT 
+ F5). 

• Anvende formulartilstand til at skrive tekst eller arbejde med andre kontroller. 

 

I øjeblikket er det kun i appen Vejret hvor den virtuelle markør er aktiveret som standard. I universelle 

apps kan du trykke INSERT + Z for manuelt at aktivere den virtuelle markør og prøve at navigere for at 

se om denne metode er bedre. 

INSERT + Z anvendes til at slå den virtuelle markør til eller fra i HTML applikationer. Såfremt fokus er i 

en universel app så vil et tryk på INSERT + Z få JAWS til at annoncere at den virtuelle markør har 

skiftet tilstand for UWP (Universal Windows Platform) apps og at UWP virtuel markør midlertidigt har 

skiftet tilstand i den aktuelle UWP app. Hvis du beslutter at UWP virtuel markør skal være aktiveret 

som standard for en bestemt app skal du åbne Indstillingscenter (INSERT + 6 på talrækken) fra appen 

og dernæst vælge Anvend virtuel markør til universel app til Windows checkboksen. 
 

Bemærk: Selvom den virtuelle markør kan forbedre læsningen af visse universelle apps så vil der 

fortsat være mange apps hvor der ikke er behov for at anvende den virtuelle markør. Et eksempel 

hvor det ikke vil være en fordel at anvende den virtuelle markør er Windows lommeregner fordi den 

virker fint med den almindelige markør og du kan let navigere i appen med TAB og PIL tasterne for at 

finde kontrollerne. Lommeregneren har ikke statiske tekster man har behov for at læse ligesom man 

finder i Vejr appen. 

 

Andre ændringer 

• Med fokus i Teams chat vil kommandoen INSERT + T nu indikere den aktuelle status for de 

andre deltagere sammen med vindue titlen. 

• Hvis du har fokus på et link og benytter kommandoen INSERT + F1 for Skærmafhængig Hjælp, 

vil link adressen blive angivet øverst i hjælp vinduet. Dette giver dig mulighed for hurtigere at 

afgøre, om det linket peger på, er en potentiel phishing side. 

• Du kan nu skrive tekst fra et punktdisplay i Microsoft Teams chat med forkortet punkt. 

• Tilføjet udtale for JAWS "QA." 

• I Google Docs er et problem løst hvor ekstra "blank" blev annonceret i forbindelse med læsning 

af ord. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke automatisk læser status for checkbokse i Grammatik 

indstillinger dialogboksen under Indstillinger for korrektur i Word. 

• Et problem hvor JAWS ikke læste som forventet i forbindelse med søgning efter specielle tegn i 

Word som for eksempel et manuelt sideskift. 
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• Hvis man markerer grafik i et Word dokument med TAB og dokumentet indeholder flere 

grafikelementer annoncerer JAWS nu grafiktypen og tekstjusteringen. Udover grafik typen 

bliver også justering og størrelsen annonceret når man læser den aktuelle linje samt ved ord-

for-ord eller tegn-for-tegn læsning. Foretrækker du ikke at høre denne type information skal du 

åbne Kvikindstillinger (INSERT + V) og fjerne markeringen ved Inkluder grafiske 

dimensioner og Inkluder grafiske justering beskrivelse checkboksene. 

• Et problem hvor JAWS nogle gange læste dobbelt i Microsoft Office når man skifter tilstand for 

fed, kursiv og understreget er løst. 

• Et problem er løst hvor Undgå afbrydelse af tale funktionen ikke virkede 

når Lydkort indstillingen i JAWS værktøjer menuen anvendes til at skifte til en anden lydenhed. 

• For brugere der har oplever problemer med at JAWS ikke læste som forventet i Windows 10 

startmenuen såvel som i Universelle apps som for eksempel Vejret og Lommeregner skal man 

åbne JAWS Indstillingscenter (INSERT + 6), trykke CTRL + SHIFT + D for at indlæse 

standardindstillingerne og søge efter "start" hvor checkboksen Startmenu: Tilgå udenfor 

proces skal markeres. 

• Et problem er løst hvor JAWS sprogdetektering på websider ikke virkede korrekt for Kinesisk 

Mandarin. Bemærk at denne rettelse kun gælder for standard Vocalizer Expressive 

stemmeprofilerne. Se Technical Support Notice (på engelsk) for information om at ændre 

denne indstilling så den gælder for alle stemmeprofiler. 

 

JAWS version 2021.2012.57.400 
Denne opdatering løser et par problemer der er opstået i forbindelse med den forrige opdatering fra 

den 5. januar 2021. 

• I forrige opdatering introduceredes den nye funktion der giver mulighed for at ændre på JAWS 

lydstyrken og systemhøjttaleren uafhængigt med den lagdelte kommando INSERT + 

MELLEMRUM, V efterfulgt af J for JAWS eller S for System. En bivirkning var at der opstod nogle 

problemer med talesyntesen Eloquence. Bivirkningerne kunne være kliklyde mens ser læses 

eller skrives specielt ved bogstavet O. Der har også været rapporter om at lydstyrken pludseligt 

ændres mens der læses. Den aktuelle opdatering løser disse problemer. 

• Der er løst et problem hvor Stemmeassistenten ikke starter når man trykker INSERT + ALT + 

MELLEMRUM. 

• JAWS stemmekommandoerne beregnet til at øge eller sænke talehastigheden sker nu i større 

trin. 

• Et problem hvor JAWS ikke læser overskrifter i Excel er løst. 

• Følgende er filføjet til JAWS ordbogen "DocuSign." 

• Der er løst et problem i forbindelse med stavekontrol i Word hvor JAWS ikke læser som 

forventet når der navigeres ordvist i teksten der indeholder fejlen. 

• Der er løst et problem hvor vedhæftede filer ikke blev rapporteret korrekt i Outlook 2019. 

 

JAWS version 2021.2012.48.400 
I det følgende præsenteres de nye funktioner, forbedringer og andre rettelser i denne nye JAWS 2021 

opdatering. 

https://support.freedomscientific.com/Support/TechnicalSupport/Bulletin/1763
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Nye lagdelte kommandoer til at ændre JAWS og systemlydstyrken 

Mange brugere af konference apps som for eksempel Zoom og Teams har haft problemer med at 

JAWS oplæsningen blokere for samtalerne der foregår i selve konferencen når man flytter fokus til en 

anden applikation under mødet. For at løse dette problem er der oprettet en funktion der gør det 

muligt at ændre lydstyrken for JAWS uafhængigt af andre applikationer som for eksempel Zoom, 

Teams, Skype, YouTube. 

JAWS tilbyder nu en lagdelt kommando til at ændre lydstyrken. For at anvende denne kommando 

trykkes INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af V. Dernæst trykkes J for at ændre JAWS lydstyrken 

eller S for at ændre lydstyrken for systemet. Efter der er trykket J eller S anvendes PILETASTER for at 

ændre lydstyrken i små trin eller PAGE UP eller PAGE DOWN for at ændre lydstyrken i store trin. 

Tryk ESC for at forlade laget. Ændringer i lydstyrken virker indtil den ændres med samme kommando. 

Bemærk: Når lydstyrken ændres med PILETASTERNE eller PAGE UP og PAGE DOWN kan lydstyrken 

ikke sættes til en værdi der er lavere end 10%. 

Ny Stemmeassistent indstilling hvor man kan vælge mikrofon 

Du kan nu vælge hvilken mikrofon der skal anvendes til stemmeassistenten. Ved at have flere end en 

mikrofon og vælge en speciel mikrofon til stemmeassistenten er det muligt at adskille JAWS 

kommandoer fra alle andre anvendelser. Du finder Mikrofonenhed komboboksen under 

Stemmeassistent gruppen i Indstillingscenter. 

Understøttelse af matematiske ligninger i Microsoft Word 

JAWS understøtter nu matematiske udtryk i Word dokumenter der er indsat via Office båndet uden 

behov for yderligere udvidelser. Selvom du fortsat kan anvende MathType udvidelser fra Design 

Science til at oprettet matematiske udtryk kan du nu også anvende den indbyggede funktion i Word. 

Uanset om matematiske udtryk indsættes via MathType udvidelsen eller Indsæt fanen på båndet 

læser JAWS teksten og tilføjer "Math indhold." Du kan dernæst trykke INSERT + 

MELLEMRUM efterfulgt af LIG MED for at åbne JAWS Math Viser så du kan læse udtrykket i detaljer. 

Når Math Viser er åbnet kan du navigere de enkelte dele af udtrykket for eksempel variabler, 

koefficienter og eksponenter. Når du navigerer de enkelte dele kan du trykke PIL NED giver mulighed 

for at gå dybere ind i denne del af udstykket ved at trykke HØJRE PIL og VENSTRE PIL. Ved at 

trykke PIL OP flyttes til forrige niveau i det matematiske udtryk. Har du et punktdisplay og JAWS er 

indstillet til Engelsk eller Forenet engelsk braille fuldskrift eller forkortet vises udtrykkene i Nemeth 

Braille. Tryk ESC for at afslutte Math Viser og vende tilbage til dokumentet. 

Andre ændringer 

• For at give plads til den nye lagdelte lydstyrke kommando er kommandoen der anvendes til 

Braille og Tekst viser laget ændret til INSERT + MELLEMRUM, B. 

• OCR funktionen er udvidet så denne også tilbyder mulighed for at anvende Microsoft OCR i 

stedet for OmniPage som er standard OCR metoden. Trykker du INSERT + 

MELLEMRUM efterfulgt af W for at genkende et grafisk vindue i en applikation og du ikke 

mener at resultatet er tilfredsstillende kan du åbne Indstillingscenter og vælge Anvend 

Microsoft OCR til genkendelse af skærmen og prøve igen. 

• Du kan nu have både Undgå afbrydelse af tale når der anvendes Bluetooth headset eller 

lydkort og Sænk lydstyrken for andre programmer mens JAWS taler på samme tid i 

Indstillingscenter. Tidligere kunne disse to indstillinger ikke anvendes samtidigt. 
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• En fejl i forhold til Outlook er rettet hvor CTRL + C ikke kopierede den markerede tekst som 

den skulle når teksten var markeret med musen. Kopiering virkede kun når tekst var markeret 

fra tastaturet. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke læser som forventet når man anvender tabulator til at hoppe 

mellem link i Outlook meddelelser. 

• Beskrivelsen af Læs vinduetitel automatisk for skrivebeskyttede 

meddelelser Kvikindstillinger indstillingen er skrevet om. 

• JAWS siger ikke længere "intet valgt" når der navigeres i lysbilleder når de redigeres i 

PowerPoint. 

• I Excel kan du nu markere et celleområde i det aktuelle regneark på samme måde som du kan 

markere tekst i Word. For at gøre det i Excel trykkes INSERT + WINDOWS + K for at indstille en 

cellemarkør på den celle hvor markeringen skal starte og dernæst flytte fokus til en anden celle 

i regnearket og trykke INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af M for at markere cellerne mellem 

den markerede celle og den i fokus. 

• Et problem er løst hvor Windows 10 Mail appen pludseligt lukkede når en mail besvares eller 

videresendes og der navigeres i meddelelsen med JAWS. 

• Løst et problem hvor JAWS ikke altid læste indholdet korrekt indenfor et HTML span tag. 

• JAWS annoncerer nu autofuldfør informationen i web browser adresselinjen mens du skriver. 

• Løst et problem hvor JAWS ikke læste korrekt i edit vinduet i TextPad applikationen på nogle 

systemer med høje DPI skærmindstillinger. 

• Løst et problem med Libre Office Writer hvor JAWS fokus ikke var placeret i dokumentet når 

applikationen netop er startet. 

• Tilføjet en opdateret 64-bit braille display driver fra Handy Tech samt en ny driver fra 

Eurobraille til Esys og Iris punktdisplay. 

• Løst et problem hvor JAWS lukker uventet når der oprettes forbindelse til et punktdisplay via 

Bluetooth. 

• Forbedret understøttelse af Visual Studio Code applikationen med JAWS. Dette inkluderer at 

den virtuelle markør er slået fra som standard, fjernet annoncering af ARIA regioner og lange 

URL læses heller ikke når programmet startes. 

 

JAWS version 2021.2011.16.400 
Det følgende beskriver nyheder, forbedringer og fejlrettelser som er implementeret i JAWS version 

2021. 

 

Forbedringer i Picture Smart 

Picture Smart der blev introduceret i JAWS og Fusion 2019 giver mulighed for at få beskrevet i billede 

der indsendes til analyse via en service hos f.eks. Microsoft eller Google. Beskrivelsen af billedet vises i 

Resultat Visning. For at anvende Picture Smart trykkes INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af P for at 

aktivere Picture Smart laget. Du kan derefter trykke A for at få beskrevet et billede fra PEARL kameraet 

eller en flatbed scanner, F for at få beskrevet et billede der udpeget i Windows Stifinder, C for at få 

beskrevet den aktuelle kontrol eller B for at få beskrevet et billede i Windows Udklipsholder 

JAWS og Fusion 2021 forbedres løbende og et par af de nyhederne er: 

• Beskrivelse af billeder på websider med fokus på et billede på en webside for eksempel på 

Facebook vil kommandoen INSERT + MELLEMRUM, P efterfulgt af C beskrive billedet. 



Revision 13 November 2021 Copyright © Instrulog A/S   |   Side 12 af 16 

• Ved at vælge flere services kan beskrivelsen blive bedre: Som standard indsendes billeder 

til Microsofts analyseservice. Resultat Visning indeholder et nyt link kaldet Flere resultater der 

indsender billedet igen til andre services hvorefter beskrivelsen opdateres. Du kan 

tilføje SHIFT til en Picture Smart kommando for at anvende flere services. Du kan for eksempel 

trykke INSERT + MELLEMRUM, P efterfulgt af SHIFT + F, SHIFT + C eller SHIFT + B. 

• Anvendelse af Picture Smart på flere sprog: Hvis JAWS eller Fusion er på et sprog forskelligt 

fra engelsk og du forsøger at anvende Picture Smart så vil JAWS og Fusion anvende 

maskinoversættelse for at vise beskrivelsen på det samme sprog som JAWS eller Fusion har. 

Du kan også vælge blandt 38 sprog til visning af resultatet under Picture Smart sprog i 

Indstillingscenter. 

Bemærk at maskinoversættelsen er eksperimentel og derfor kan give et uventet resultat. Resultaterne 

vil blive forbedret efterhånden som funktionen bliver anvendt af flere brugere. 

For yderligere information om Picture Smart trykkes INSERT + MELLEMRUM, P efterfulgt 

af Spørgsmålstegn eller se Picture Smart emnet i JAWS hjælpen. 

OCR direkte til et Word dokument 

OCR (Optical Character Recognition) funktionen er udvidet så det nu er muligt at sende den 

genkendte tekst direkte til Word. OCR giver mulighed for at konvertere et billede der indeholder tekst 

til læsbar tekst i Resultat Visning. Dette inkluderer billeder på skærmen som for eksempel et grafisk 

velkomst billede i et installationsprogram, en PDF der udelukkende består af grafik, en fil fra Windows 

stifinder eller et billede der stammer fra en scanner eller et PEARL kamera. 

Hvis Microsoft Office er installeret kan du nu: 

• Anvende kommandoen INSERT + MELLEMRUM, O efterfulgt af R for at udføre OCR på en fil fra 

Stifinder eller Skrivebordet for at få teksten sendt direkte ind i et Word dokument. Du kan også 

trykke APPLIKATION tasten eller trykke SHIFT + F10 og vælge OCR til Word med JAWS eller 

Fusion i kontekstmenuen. 

• Anvende det nye Åbn i Word link der vises nederst i Resultat Visning når OCR processen er 

afsluttet. 

For yderligere information om OCR trykkes INSERT + MELLEMRUM, O efterfulgt 

af Spørgsmålstegn eller se OCR emnet i JAWS hjælpen. 

Ny Stemmeassistent der kan genkende JAWS forskellige talekommandoer 

Den nye Stemmeassistent giver mulighed for at udføre JAWS kommandoer på Windows 10 ved at tale 

til computeren. Skift JAWS sproget til et af de understøttede sprog for eksempel engelsk for at 

anvende Stemmeassistenten. I det følgende henvises til de danske menuer, men de findes kun i den 

engelske JAWS. Det tilsvarende engelskenavne står i parentes. Understøttede sprog: engelsk, 

hollandsk, tysk, spansk og fransk. Du kan anvende denne funktion til at udføre JAWS funktioner ved 

brug af naturlig tale. Det betyder at en kommando kan udføres ved at afgive en talekommando på 

flere måder i stedet for en bestemt talekommando. Hvis dur for eksempel ønsker at åbne 

Indstillingscenter så kunne du på engelsk sige "Settings Center" eller "change settings." Til forskel fra 

tastekommandoer der kan være svære at huske, kan en naturlig talekommando være lettere at 

anvende. Ved at anvende talekommanoder til at styre JAWS med kan det også være hurtigere at 

arbejde med JAWS. 

JAWS Stemmeassistenten anvender den interne mikrofon i din computer eller en ekstern mikrofon 

eller den der er integreret i et headset. For at anvende Stemmeassistenten skal man først vække den 

og det kan gøres på tre måder: 
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• Tryk tastekommandoen INSERT + ALT + MELLEMRUM. 

• Udtale et bestemt vækningsord som vækker JAWS stemmeassistenten på samme måde som 

man skal gøre med Alexa og Google Home. Vækningsordet er "Sharky." Læs dette ord før den 

JAWS kommando du ønsker at afgive f. eks. "Sharky, list links." 

Bemærk: Vækningsordet virker ikke hvis du anvender en Bluetooth mikrofon. I dette tilfælde skal du 

anvende tastekommandoen før du afgiver din talekommando. 

• Fra JAWS vinduet trykkes ALT + V (ALT + U) for at åbne Værktøjer (Utilities) menuen, åbne 

Stemmeassistent undermenuen og der vælge Tal til JAWS (Talk to JAWS). 

Når Stemmeassistenten begynder at lutte efter en kommando afspilles en kort lyd og der vises en 

indikator på skærmen for at indikere at den er klar. Når talekommandoen er modtaget, afspilles en 

anden lyd indtil kommandoen er behandlet. Efter talekommandoen er behandlet fjernes den visuelle 

indikator og der afspilles en kort lyd hvorefter JAWS funktionen udføres. 

Hvis Stemmeassistenten ikke hører en kommando afspilles beskeden "Sorry, I didn’t hear anything". 

Hvis Stemmeassistenten ikke forstår kommandoen eller hvis kommandoen ikke understøttes afspilles 

beskeden "Sorry, I didn’t catch that". 

Bemærk: Idet alle talekommandoer analyseres via en service hos Microsoft, kræver det en 

internetforbindelse og der vil være en forsinkelse i forbindelse med genkendelse af kommandoen. 

Vær derfor tålmodig hvis du anvender Stemmeassistenten. Teknologien er helt ny og vil blive bedre 

med tiden. 

For at slå Stemmeassistenten fra eller ændre andre indstillinger som for eksempel om JAWS skal lytte 

efter vækningsordet eller slå lyde fra åbnes JAWS Værktøjer (Utilities) menuen og dernæst 

Stemmeassistent (Voice Assistant) undermenuen hvor Indstillinger (Settings) åbnes. 

Du kan også trykke INSERT + ALT + MELLEMRUM to gange hurtigt for at slå vækningsordet til eller 

fra. Når vækningsordet er slået fra, skal du altid anvende INSERT + ALT + MELLEMRUM for at vække 

JAWS Stemmeassistenten. 

For at høre mere om Stemmeassistenten kan du sige "Sharky, help." Du kan også læse om den i ved at 

åbne Introduktion (Getting Started) fra Stemmeassistent (Voice Assistant) menuen. 

Nedenfor er en liste over talekommandoer du kan afprøve (er ikke oversat til dansk) i den engelske 

JAWS. Husk at sige "Sharky" eller tryk INSERT + ALT + MELLEMRUM før hver talekommando. 

• Help 

• Talk faster 

• Talk slower 

• Change settings 

• Command search 

• What time is it 

• List links 

• List headings 

• List spelling errors 

• Tell me a joke 

Forbedret Microsoft Teams Support 

• Trykker du ENTER på et dokument i Filoversigten hvilket åbner dokumentviseren der ikke er 

tilgængelig, så kan du nu trykke ESC for at vende tilbage til filoversigten. Du får samtidig 

besked om at anvende SHIFT + F10 kontekstmenuen for at åbne dokumentet i en applikation 

der er tilgængelig. 
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• Du kan trykke ALT + 1 til 5 for at gå direkte til en af de fem første sider. 

• Ved at trykke ALT + VENSTRE PIL aktiveres tilbage knappen uanset hvor fokus er i Teams. 

• Tastetrykke ALT + H anvendes til at afslutte et opkald. 

• Du kan trykke ALT + T for at flytte fokus til Teams træoversigten hvis den er synlig. Bemærk at 

den normalt kun er synlig hvis der er trykket CTRL + 3 for at vise teams og kanaler listen. 

Skærmen bør også være maksimeret for at sikre at denne kontrol er synlig. 

• Ved at trykke ALT + R hæves eller sænkes hånden i et møde. 

Teams giver også mulighed for at vise møder og opkald i særskilte vinduer med færre kontroller. For 

at gøre det trykkes CTRL + KOMMA for at åbne Indstillinger og vælg dernæst checkboksen "Aktivér ny 

møde oplevelse" Selvom JAWS specifikke kommandoer for møder og opkald ikke virker i denne 

tilstand tilbyder Microsoft egne tastekommandoer som du kan se ved at trykke CTRL + PUNKTUM. 

Ny tastekommando til at ændre tegnsætningsniveau 

Du kan nu trykke INSERT + SHIFT + 2 på talrækken (CAPS LOCK + SHIFT + 2 i Laptop layout) for at 

skifte mellem de fire tegnsætningsniveauer der styrer måden som JAWS og Fusion læser på. de 

tilgængelige niveauer er Ingen, Nogle, Flest og Alle. På samme måde som Skærmekko (INSERT + S) og 

Indtastningsekko (INSERT + 2) så skifter tegnsætningsniveauet tilbage til forrige indstilling når JAWS 

eller Fusion genstartes. For at ændre tegnsætningsniveauer permanent åbnes JAWS Startup Guide 

eller Indstillingscenter. 

Bemærk: Som følge af problemer med visse Dell tastaturer når JAWS kører i Laptop layout kan det 

være nødvendigt at anvende HØJRE SHIFT for at udføre denne tastekommando. 

 

Annoncer seneste Windows meddelelse 

Du kan udføre den nye lagdelte kommando INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af N for at få JAWS til at 

gentage den seneste meddelelse. Meddelelser inkluderer indkomne Teams eller Skype opkald, en 

Zoom meddelelse, en ny Outlook meddelelse m.fl. Anvender du et Focus punktdisplay kan du også 

trykke HØJRE SHIFT + N (PUNKT 1-3-4-5). For at gennemse og håndtere Windows meddelelser 

anvendes Microsoft kommandoen WINDOWSTAST + A. 

 

FS support værktøj der indsamler Systeminformation 

FS Support værktøjet er et nyt værktøj der indsamler information om din computer og sender 

rapporten til vores Teknisk Support og Software udviklingsteam for at hjælpe os til at finde årsagen til 

det problem du har oplevet med JAWS, ZoomText eller Fusion. Værktøjet anvendes hvis du har bedt 

om teknisk assistance såfremt det vurderes at det vil være nyttigt for at løse problemet. Den 

information der indsamles inkluderer: 

• Systeminformation (systemarkitektur, hukommelse, processor mv.) 

• Systemlogs 

• Adobe Reader version (hvis installeret) 

• Information om installerede webbrowsere 

• Information om installerede Microsoft Office programmer 

• Crash dumps 

• Installationslogs 

• Kørende processer 

• Brugeropsætninger 

FS support værktøjet, der startes fra Hjælp menuen i JAWS eller Support menuen i Fusion, guider dig 

igennem hele processen. 
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Annoncer tilgængelige meddelelseshændelser 

Som standard annoncerer JAWS nu automatisk Windows tilgængelige meddelelseshændelser i både 

tale og braille. Denne type af meddelelser forekommer i forskellige sammenhænge herunder 

informationslinjen i Microsoft Office. Hvis du ikke ønsker at høre denne type meddelelser skal du 

åbne Indstillingscenter og fjerne markeringen ved Aktiver tilgængelige meddelelseshændelser. 

 

Automatisk læsning af meddelelser i Outlook 365 

Når du åbner en meddelelse fra din Indbakke i Outlook 365 starter JAWS og Fusion nu oplæsning af 

meddelelsen straks den er åbnet, uden først at læse vinduestitel eller header informationen. 

Meddelelser læses ikke automatisk hvis du skifter mellem dem med ALT + TAB eller hvis du 

trykker ENTER på en meddelelse der allerede er åbnet. For at tilpasse måden som meddelelser læses 

på åbnes Kvikindstillinger (INSERT + V) med fokus på Outlook hvor der søges efter "meddelelse" 

hvorefter indstillingerne kan ændres. Indstillinger som du måske ønsker at tilpasse inkluderer: 

• Læs header sammen med meddelelsen: Slå denne indstilling til hvis du ønsker at JAWS og 

Fusion annoncerer afsenders e-mailadresse og emnet når en meddelelse åbnes eller kommer i 

fokus. 

• Læs meddelelser automatisk: Slå denne indstilling fra hvis du ikke ønsker at JAWS og Fusion 

automatisk læser meddelelser når de åbnes. 

• Læs vinduestitel automatisk for skrivebeskyttede meddelelser: Slå denne indstilling til 

hvis du ønsker at JAWS og Fusion annoncerer titel på meddelelsesvinduet når den åbnes eller 

kommer i fokus. 

Generelle forbedringer 

• JAWS læser nu Skype som man ville forvente når fokus flyttes tilbage til appen uden behov for 

at trykke ALT og ESC. 

• Der er tilføjet en ny indstilling i Indstillingscenter og Kvikindstillinger kaldet "Panorer tekst efter 

afsnit" der er slået fra som standard. Når denne indstilling er aktiveret, sender JAWS et helt 

afsnit til punktdisplayet i stedet for kun den aktuelle linje når du navigerer på websider og i 

dokumenter. Dette kan forbedre læsningen når der panoreres i en tekst fordi det derved det er 

mindre sandsynligt at støde på store på et display med kun lidt tekst. Du skulle nu kun støde 

på næsten tomme display når du kommer til slutningen af et afsnit og du vil flytte til starten af 

næste afsnit med en ny panorering. 

• I et Zoom møde kan du nu trykke CTRL + SHIFT + T for at få oplyst hvem der taler. Zoom har 

tilføjet denne funktion med kommandoen CTRL + 2 men den er optaget af en eksisterende 

JAWS funktion. 

• Standardindstillingen for grafik information i JAWS er i den engelske JAWS ændret til Navngivet 

grafik idet det ikke længere er relevant for JAWS at læse grafik der ikke er navngivet. Hvis du 

kommer ud for at skulle læse unavngivet grafik eller du ikke ønsker at høre grafik skal du åbne 

Indstillingscenter og søge efter Grafik information. 

• Med visse tastaturer og headset med multimedia kontroller kan du nu trykke den lagdelte 

kommando INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af GRAVE ACCENT tasten for at skifte mellem 

lydstyrke meddelelser. Disse meddelelser er slået fra som standard. 

• Annoncering af Vejledningsmeddelelser i Microsoft Office bånd fordi der var for mange 

meddelsler mens der navigeres. 

• Talehistorik bufferen der åbnes med INSERT + MELLEMRUM, H er forøget så den kan 

indeholde 500 strenge i stedet for de tidligere 50. 

• Opdaterede braille drivers fra Papenmeier. 



Revision 13 November 2021 Copyright © Instrulog A/S   |   Side 16 af 16 

 

 


	Kontaktinformationer
	JAWS version 2021.2111.13.400
	JAWS version 2021.2111.2.400
	JAWS version 2021.2107.12.400
	JAWS version 2021.2105.53.400
	Lettere navigation i e-mail tråde i Outlook
	Stemmeassistent forbedringer

	Stemmeassistent funktionen blev introduceret i første JAWS 2021 til brug i Windows 10. Stemmeassistenten giver mulighed for at udføre JAWS kommandoer ved brug af naturlig tale. Funktionen er ikke tilgængelig på dansk endnu. Antallet af understøttede f...
	Braille Math Editor
	Andre ændringer

	JAWS version 2021.2103.174.400
	Stemmeassistent (virker ikke på dansk men kan anvendes på f.eks. engelsk)
	Pladsholdere i Excel projekter
	Microsoft Teams
	Understøttelse til at læse kommentarer og andre ændringer i Google Docs
	Ny installationskommando der slår installation af eksterne services fra
	Andre ændringer

	JAWS version 2021.2102.34.400
	Virtuel markør understøttes i Universal app til Windows
	Andre ændringer

	JAWS version 2021.2012.57.400
	JAWS version 2021.2012.48.400
	Nye lagdelte kommandoer til at ændre JAWS og systemlydstyrken
	Ny Stemmeassistent indstilling hvor man kan vælge mikrofon
	Understøttelse af matematiske ligninger i Microsoft Word
	Andre ændringer

	JAWS version 2021.2011.16.400
	Forbedringer i Picture Smart
	OCR direkte til et Word dokument
	Ny Stemmeassistent der kan genkende JAWS forskellige talekommandoer
	Forbedret Microsoft Teams Support
	Ny tastekommando til at ændre tegnsætningsniveau
	Annoncer seneste Windows meddelelse
	FS support værktøj der indsamler Systeminformation
	Annoncer tilgængelige meddelelseshændelser
	Automatisk læsning af meddelelser i Outlook 365
	Generelle forbedringer


