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Nyheder og Forbedringer i  

JAWS 2022 
 

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 2022.2211.7.400 

- JAWS 2022.2207.25.400 

- JAWS 2022.2206.9.400 

- JAWS 2022.2204.20.400 

- JAWS 2022.2202.38.400 

- JAWS 2022.2112.24.400 

- JAWS 2022.2110.60.400 

- JAWS 2022.2110.36.400 
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JAWS version 2022.2211.7.400 
Den primære årsag til denne opdatering er nødvendige ændringer og opdateringer designet til en 

central Regeringsklient i USA. Sammen med et par andre mindre opdateringer er talesyntese driveren 

fra version 2023 også implementeret i denne udgave, som løser problemet med WavesMaxx 

applikationen på Dell maskiner. Dette vil være den sidste 2022 opdatering. 

 

JAWS version 2022.2207.25.400 

Følgende er en liste over ændringer fra version 2022.2207.25 og den aktuelle opdatering. 

• Liblouis er opdateret til version 3.22.0. 

• Et problem er løst hvor den virtuelle markør ikke flyttes til den nye placering når der 

trykkes ENTER på et link der flytter fokus til en ny placering på samme side. 

• Et problem er løst hvor ENTER i en flerlinje edit boks i Chrome og Edge uventet flytter fokus 

tilbage til starten. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke læser Notesblok statuslinjen i Windows 11 når der 

trykkes INSERT + PAGE DOWN. 

• Et problem er løst i forbindelse med navigering i adresse listboksen i Word. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke detekterer klikbar grafik på Rumble.com der starter 

afspilning af video. 

• JAWS annoncerer nu låsestatus af FN tasten når der trykkes FN + ESC. Bemærk at dette 

primært fungerer på Microsoft Surface laptop, Surface tablet og Surface Keyboard og at 

funktionen ikke nødvendigvis virker med anden hardware fra for eksempel Dell. Når FN tasten 

er låst kan du trykke funktionstasterne for at ændre indstillinger som for eksempel lydstyrke og 

lysstyrke for skærmen uden samtidigt at holde FN tasten nede. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke læser de markerede elementer når der navigeres i 

resultatlisten efter søgning af tekst i Word. 

• Et problem er løst hvor INSERT + CTRL + 1 til 8 ikke læser den tilknyttede kolonne i listen over 

filer i Stifinder og meddelelseslisten i Outlook. 

• Flere symboler er tilføjet til Vælg et symbol for udskrivning dialogboksen (INSERT + 4). 

 

JAWS version 2022.2206.9.400 

Følgende er en liste over ændringer fra version 2022.2204.20 og den aktuelle opdatering. 

Notifikationshistorik 

I JAWS 2021 blev en genvej for hurtig annoncering af den seneste notifikation introduceret. På grund 

af mængden af notifikationer man modtager fra Windows og applikationer var det utilstrækkeligt kun 

at kunne se den seneste notifikation. 

JAWS 2022 kan nu vise en oversigt over de seneste modtagne notifikationer og giver mulighed for at 

styre hvilke notifikationer der skal læses højt og vises i punktskrift. Du kan for eksempel vælge at JAWS 

annoncerer notifikationer fra en bestemt applikation hvis den indeholder en specifik tekst eller 

afspille en lyd i stedet for at læse notifikationen højt. Du kan også vælge at udelukke bestemte 
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notifikationer fra notifikationshistorikken men stadig få den læst højt når de kommer. Et eksempel 

kunne være Edge browseren, der gentagne gange kommer med indlæsningsstatus for en side som du 

ønsker at høre, men ikke ønsker at indsamle i notifikationshistorikken. 

For at åbne Notifikationshistorikken trykkes INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af N. Denne funktion 

kan også åbnes via Værktøjer menuen i JAWS eller fra Kør JAWS Manager dialogboksen (INSERT + F2). 

Når listen åbnes er fokus placeret på listen med notifikationer der er modtaget fra Windows og 

applikationer over de seneste 24 timer hvor JAWS har været i brug. Anvend PILETASTER til at navigere 

i listen. Ved at trykke APPLIKATION tasten på en notifikation åbnes en kontekstmenu hvor du kan 

vælge at oprette en regel der styrer hvordan denne notifikation skal behandles. Tryk ESC for at lukke 

notifikationshistorikken. 

Du kan også åbne Notifikationshistorik med Stemmeassistenten (virker ikke på dansk) ved at sige 

"Hey Sharky, Notification History," eller "Hey Sharky, Notifications." 

For at høre den seneste notifikation uden at åbne en dialogboks trykkes INSERT + 

MELLEMRUM efterfulgt af SHIFT + N. 

For yderlig information om hvordan man arbejder med notifikationsregler henvises til 

Notifikationshistorik emnet i JAWS hjælpen. 

Andre ændringer 

• Du kan nu sige "Hey Sharky, Say Version" eller "Hey Sharky, What Version," for at få oplyst 

versionsnummeret på den aktuelle applikation (virker ikke på dansk). Dette svarer til at 

trykke CTRL + INSERT + V. 

• Et problem hvor JAWS ikke virker med iTunes er løst. 

• Et problem hvor indlæsning af script opstår når man forsøger at åbne Math viser eller Math 

Editor for at se eller redigere en ligning er løst. 

• Et problem er løst hvor JAWS læser hele den dialogboks der åbnes når en knap på websider 

aktiveres, som for eksempel en kalender, er løst. 

• Der er tilføjet en ny mulighed i Kvikindstillinger der indikerer tekst indenfor INS og DEL 

elementer. Indstillingen er som standard slået til. Når den er slået til vil JAWS indikere indsat og 

slettet tekst på e webside når den navigeres med den virtuelle markør. 

• Udover web browsere annoncerer JAWS nu live region opdateringer i alle applikationer hvor de 

anvendes. Hvis du ønsker at slå disse annonceringer fra skal du åbne Indstillingscenter og søge 

efter "Annoncer dynamisk region opdatering." Denne indstilling kan indstilles for alle 

applikationer og for specifikke apps og webdomæner. 

• Et problem er løst hvor Formulartilstand, der er er indstillet til manuel, automatisk bliver slået 

fra i stedte for at forblive aktiv når fokus flyttes væk fra edit felter. 

• Et problem med navigering i tabeller på websider der indeholder flere overskrift rækker er løst. 

• Der er tilføjet tastaturhjælp (INSERT + 1) til kommandoerne der flytter til forrige 

overskriftsniveau (SHIFT + 1 til 6). 

• Et problem er løst hvor CTRL + C ikke kopierer tekst til udklipsholderen såfremt teksten er 

markeret med musen i stedet for fra tastaturet. 

• Et problem er løst hvor JAWS siger "skrivebeskyttet edit" når en meddelelse åbnes i Outlook. 

Du kan nu kun høre "skrivebeskyttet edit" såfremt Meddelelser automatisk læsning 

indstillingen i Kvikindstillinger er slået fra så du ved at du har flyttet fokus ind i selve 

meddelelsen. 
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• Når en der skrives tekst i meddelelsesfeltet i Outlook og du skriver @ symbolbolet efterfulgt af 

en brugers navn for at åbne @omtaler menuen læser JAWS nu positionen og totalt antal navne 

i forslagslisten. Du kan læse mere om @omtaler funktionen i hjælpen til Office 365 ved at søge 

efter "Brug @omtaler for at få en persons opmærksomhed". 

• Et problem er løst hvor applikationsvinduet ikke længere er maksimeret efter JAWS Math Editor 

anvendes til at indsætte en ligning i et Word dokument. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke viser beskrivelsen af de forskellige tekstbokstyper i 

punktskrift når en tekstboks indsættes i et Word dokument. 

• Kommandoen INSERT + C er nu tilgængelig i Office 365 stavekontrol til at læse den korrekte 

stavemåde i kontekst. 

• Et problem er løst hvor listen over enheder på Afspil fanen i Skift systemlyde dialogboksen ikke 

bliver læst korrekt af JAWS. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke kan få fokus på billedbeskrivelser når et link vælges for at få 

beskrivelsen læst højt i Thorian Reader, en app hvormed man kan læse ePub bøger. 

• Et problem er løst hvor funktionen der skal hjælpe til at undgå afbrydelse af tale når man 

anvender Bluetooth hovedtelefoner og visse lydkort ikke virker som forventet over en Citrix 

forbindelse. 

• Et problem er løst i forbindelse med navigering på en specialudviklet Office addin der 

hovedsageligt anvendes i Frankrig. 

 

JAWS version 2022.2204.20.400 
I det følgende præsenteres nyhederne og forbedringerne i denne nye april 2022 opdatering. 

• Tilføjet ny kommando INSERT + SHIFT + Z der midlertidigt suspenderer Kviktast navigering. 

Dette er nyttigt hvis de taster en webside tilbyder er i konflikt med JAWS tasterne og du ikke 

ønsker at slå den virtuelle markør fra. Kviktast navigering genoptages så snart fokus flyttes væk 

fra det aktuelle browser vindue eller der navigeres til en ny side. Selvom denne nye 

tastekommando er den primære metode og den der henvises til i kommandosøgning vil den 

gamle CTRL + INSERT + N fortsat virke. 

• Når Tale efter behov er aktiveret (INSERT + MELLEMRUM, S) og du trykker INSERT + 

MELLEMRUM, V, C for at aktivere Lydkort laget vil du nu høre tale når du anvender PIL OP og 

NED til at vælge mellem lydenheder. 

• Et problem hvor talen kunne blive tavs efter JAWS startes er løst. 

• Et problem hvor ord skrevet med store bogstaver læses forkert når JAWS er indstillet til at 

indikere store bogstaver når der læses ord for ord. Dette problem opstod kun med Eloquence. 

• Forbedret JAWS understøttelse af tabeller på websider der visuelt ruller for at vise flere rækker 

når der navigeres med piletaster. 

• Et problem er løst hvor CTRL + INSERT + R der viser en liste over alle regioner på en webside 

ikke virker i formulartilstand. 

• Et problem er løst hvor navnet på den aktuelle fane ikke annonceres i Google Docs hvis der er 

flere faner med samme navn. 

• For Google Docs er JAWS kommandoen der flytter til start eller slut af tabel rækken (ALT + 

CTRL + SHIFT + HØJRE eller VENSTRE PIL) fjernet således Google kan anvende denne 

kommando i en kommende Google docs version. 

• Der er tilføjet en ny indgang i Kvikindstillinger der forbedrer JAWS ydelsen når der navigeres i 

store regneark Excel for Office 365. Hvis JAWS virker langsom når du navigerer i et bestemt 

regneark kan du åbne Kvikindstillinger (INSERT + V) og slå Tillad funktioner, der kan påvirke 

ydelsen fra. Dette vil slå de funktioner fra som forringer ydelsen herunder navngivne titel 
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regioner, detektering af flere regioner på regneark og automatisk detektering af sum rækker 

og sum kolonner på regneark hvor ingen sum formler er oprettet. Disse funktioner resulterer 

normalt i at applikationen får lang responstid på store regneark. 

• I Office 365 indikerer JAWS nu korrekt når en celle i en Excel projektmappe indeholder et notat 

eller en kommentar. Du kan derefter trykke ALT + SHIFT + APOSTROF for at læse notatet eller 

kommentaren for den aktuelle celle. Bemærk at såfremt en kommentar består af en tråd af 

svar så læser denne kommando kun den første kommentar i tråden. For at gennemse hele 

tråden anvendes F6 eller SHIFT + F6 til at navigere i kommentarpanelet. Hvis panelet ikke er 

synligt trykkes ALT + G for Gennemse fanen hvor Vis alle kommentarer (tryk V) skal aktiveres. 

For at åbne en liste over alle celler der indeholder notater trykkes CTRL + SHIFT + APOSTROF. 

• Når Outlook Planlægningsassistenten åbnes viser JAWS virtuel vises ikke længere fordi den er i 

konflikt med ZoomText og Fusion visningen af vinduet. JAWS brugere kan som tidligere 

navigere indholdet med piletasterne. 

• Der er løst et problem hvor gruppe overskrifter i menuer ikke bliver annonceret i Microsoft 

Office apps. 

• Hjælpen til indstillingen Annoncer advarsler i Kvikindstillinger for Zoom er opdateret så ALT + 

WINDOWS tast + S er nævnt i forbindelse med midlertidigt skift af advarsler. 

• Konverter valuta (Convert Currency ) kilden kan igen anvendes med Undersøg det. 

• Med fokus på ARIA indhold og ALT + INSERT + M anvendes for at flytte til mål elementet læser 

JAWS nu den aktuelle linje der får fokus. 

• Liblouis er opdateret til version 3.21.0. 

• Et problem i den italienske JAWS hvor emotikoner ikke læses korrekt er løst. 

 

 

JAWS version 2022.2202.38.400 

Ændringer i genveje til navigering i sætninger i Desktop Layout 

Når du anvender JAWS Desktop tastaturlayout kan du nu trykke ALT + NUM PAD PLUS eller ALT + 

NUM PAD MINUS for at læse næste eller forrige sætning i et dokument. Dette frigiver ALT + PIL 

OP og ALT + PIL NED, der før blev anvendt til at navigere sætningsvist, så de virker i applikationer der 

har dem defineret. For eksempel anvendes ALT + PIL OP og ALT + PIL NED i Teams til at flytte 

mellem åbne chats. Kommandoen der læser den aktuelle sætning, ALT + NUM PAD 5, forbliver den 

samme. 

Nye Vocalizer Expressive stemmer og sprog 

Tilføj/Fjern stemmer værktøjet i JAWS, ZoomText og Fusion tilbyder nu 27 nye stemmer og 6 nye 

sprog. De nye sprog inkluderer: 

• Belgisk fransk - Aude 

• Farsi - Dariush 

• Malaysisk - Amira 

• Slovensk - Tina 

• Ukrainsk - Lesya 

• Vietnamesisk - Linh 

De nye stemmer til eksisterende sprog er: 
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• Arabisk - Mariam 

• Kantonesisk - Sin Ji 

• Britisk engelsk - Stephanie 

• Amerikansk engelsk - Evan 

• Amerikansk engelsk - Noelle 

• Hindi - Kiyara 

• Japansk - Koharu 

• Japansk - Nozomi 

• Japansk - Seiji 

• Koreansk - Minsu 

• Koreansk - Nuri 

• Mandarin - Bo Bo 

• Mandarin - Lan Lan 

• Mandarin - Lilian 

• Mandarin - Lisheng 

• Mandarin - Sha Sha 

• Mandarin - Shan Shan 

• Mandarin - Tao Tao 

• Mandarin - Ting Ting 

• Argentinsk spansk - Isabela 

• Kolumbiansk spansk - Ximena 

De nye stemmer er kun tilgængelige i version 2022 og nyere. De eksisterende stemmer i version 2021 

vil fortsat være tilgængelige. Ser du på Tilføj/Fjern Programmer i Windows vil du kunne se at de 

tidligere Vocalizer Expressive stemmer angives til version 2.2 og at de nye stemmer anføres som 

version 21. Nogle af stemmerne indeholder "ML" i navnet. Dette er producentens, Cerance, valg og 

har ingen indflydelse på stemmens kvalitet. 

Yderligere ændringer 

• Det er nu muligt hurtigt at genstarte JAWS eller fusion ved brug af den nye lagdelte 

kommando INSERT + MELLEMRUM efterfulgt afF4. Du kan også (med JAWS i engelsk 

brugerflade) anvende talekommandoen "Hey Sharky, Restart Program" til at genstarte JAWS 

eller Fusion. 

• Når du trykker ALT + WINDOWS + S i Zoom for at slukke advarsler under møder forbliver de 

kun slukket i den aktuelle JAWS session. Når du genstarter JAWS aktiveres advarsler igen. For at 

slå Zoom advarsler fra permanent trykkes INSERT + V med fokus i Zoom for at åbne 

Kvikindstillinger hvorefter indstillingen Annoncer advarsler deaktiveres. 

• Når INSERT + TAB anvendes i en Windows Gem eller Åben dialogboks annonceres den 

aktuelle mappeplacering. 

• Vælger du at få vist uret i status på dit punktdisplay anvendes punkt 7 og 8 ikke længere for at 

gøre det lettere at læse klokkeslættet. 

• Udover forbedret navigation i Word og Outlook er bedre understøttelse nu udvidet til at dække 

Excel. 

• Når en besked skrives i Gmail i Basic HTML visning er et problem løst hvor JAWS konstant siger 

"message body" når der trykkes PIL taster. 

• Der er løst et problem i Google Docs hvor JAWS ikke indikerer tabeller når der navigeres i afsnit 

(CTRL + PIL OP eller CTRL + PIL NED) med Braille Understøttelse aktiveret. 
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• Når Google Docs anvendes med Braille Understøttelse aktiveret er et problem løst hvor JAWS 

ikke indikerer ny linje når der navigeres tegnvist. 

• I Google Docs såvel som i Outlook læser JAWS ikke længere hele indholdet i en tabelcelle når 

der navigeres med PILETASTER. Hvis du for eksempel navigerer i en tabel med PIL NED og du 

flytter til en ny celle så læser JAWS nu kun den aktuelle linje der er i fokus i stedte for hele 

cellen. JAWS læser kun hele cellen hvis du anvender læsekommandoerne (ALT + CTRL + 

PILETAST). 

• Når der navigeres i en dialogboks i en webbaseret applikation er et problem løst hvor JAWS 

nogle gange kunne læse dialogoverskriften i stedet for den aktuelle kontrol. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke indikerer behandlingslinjer, der viser at en handling er i gang 

men der vises en tidsangivelse. 

• Der er løst et problem hvor første bogstav navigation i Links lister (INSERT + F7) ikke altid 

virker som forventet. 

• Der er løst et problem hvor JAWS kunne lukke uventet når ALT + TAB trykkes mens fokus står 

på søgefeltet i Windows 11 startmenu. 

• Der er tilføjet understøttelse af Orbit Reader 40 punktdisplay fra Orbit Research. 

• Når Mus ekko anvendes annoncerer JAWS og Fusion ikke længere tomme mellemrum når du 

flytter musen rundt på Skrivebordet og annoncerer kun ikoner når du flytter til dem. 

Derudover læser JAWS og Fusion kun første gang musen flyttes til elementer som eksempel en 

kontrol i en dialogboks eller bånd og Mus ekko forbliver tavs indtil du flytter fokus til en ny 

kontrol. 

• Forbedret understøttelse af Windows 11 SE der er en forenklet version af Windows og som er 

installeret bestemte enheder der ofte anvendes i skolemiljøer. 

• I den italienske JAWS er genveje der udføres fra et punktdisplay som for eksempel Focus 

ændret. 

• Yderligere emotikon navne er oversat til flere sprog. 

JAWS version 2022.2112.24.400 
I det følgende beskrives nye funktioner og forbedringer. 

 

Vis uret på dit punktdisplay 

Hvis du anvender et punktdisplay der tilbyder statusceller kan JAWS og Fusion nu vise systemuret på 

statuscellerne. Du kan også vælge mellem 12 og 24 timers visning såvel som timer og minutter eller 

minutter og sekunder hvorefter uret altid vises på statuscellerne. Dette kan for eksempel være nyttigt 

under præsentationer hvor du har behov for at holde øje med tiden. 

For at slå visning af uret til eller fra trykkes INSERT + SHIFT + F12 eller hvis du anvender et Focus 

braille display VENSTRE SHIFT + HØJRE SHIFT + PUKT 1 2 3. Du kan også anvende Vis klokkeslæt på 

statusceller i Indstillingscenter for at ændre indstillingen. Såfremt statusceller er slået fra vil de 

midlertidigt blive aktiveret mens denne indstilling er slået til. Indstillingen for visning af uret på 

statusceller virker i alle applikationer. 

For at ændre disse indstillinger åbnes Indstillingscenter hvor følgende indstillinger kan ændres: 

• Fravælg 24 timers format checkboksen for at få vist uret i 12 timers perioder. Som standard 

vises timer og minutter i 24 timers format. 

• Anvend Tidsformat gruppen af radioknapper til at ændre måden tiden vises på; Timer og 

minutter eller Minutter og sekunder. Som standard vises timer og minutter. 
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Begge indstillinger kan indstilles for specifikke applikationer. Du kan for eksempel vælge at vise 

minutter og sekunder i en PowerPoint og Timer og minutter for alle andre applikationer. Ønsker du at 

uret ikke skifter konstant kan du trykke på en Markørrute tast over statuscellerne for at få vist 

klokkeslættet eller tiden kortvarigt hvorefter statuscellerne vender tilbage til forrige visning. Såfremt 

uret vises i statuscellerne vil et tryk på en Markørrute over en statuscelle kortvarigt vise hvad der 

ellers ville blive vist i statuscellerne. Bemærk: Visse punktdisplay understøtter ikke funktionen med 

markørrute tasterne idet de anvendes til en anden funktion på selve displayet. 

Yderligere ændringer 

• Når du åbner Teams, Zoom eller Skype, hvor det vil være nyttigt at opdele lyden, viser JAWS en 

dialogboks med et tip til anvendelse af opdeling af lyd. Du kan undgå at se dialogboksen igen 

ved at fravælge visning af dialogboksen. 

• Lydsænkning, der sænker lydstyrken for andre programmer når JAWS taler, er nu ikke 

tilgængelig hvis JAWS der sendt til højre eller venstre højttaler med lydopdeler funktionen. 

• Med fokus på et link i en e-mail eller webside som du vil undersøge nærmere før du åbner 

linket kan du anvende kommandoen "Hey Sharky, Tell Me the Address" for at få læst hele linket 

op. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke indikere antal ord i et Word dokument når INSERT + PAGE 

DOWN kommandoen anvendes. 

• Et problem er løst hvor JAWS ikke læser udklipsholder historik (WINDOWS + V) og Emoji 

panelet (WINDOWS + PERIOD) i Windows 11. 

• I Google Sheets er et problem løst hvor JAWS annoncerer forrige celle sammen med den 

aktuelle celle når tabel navigeringen (ALT + CTRL + PILETASTER anvendes). 

• Der er tilføjet en ny indstilling i Kvikindstillinger for Outlook 365 at skifte lyde der afspilles når 

en autofuldførelsesliste åbnes eller lukkes når der skrives i felter som for eksempel Til og CC. 

• JAWS på Citrix er forbedret når der navigeres i Excel regneark og der er løst et problem hvor Sig 

alt ikke virker korrekt i lange dokumenter. 

• JAWS siger nu "Markering slettet" når der trykkes DELETE på en markeret tekstblok. 

• Et problem er løst hvor JAWS kun læser første bogstav i hver linje når der navigeres efter et ord 

er blevet slettet i Word. 

• Der er løst et problem hvor JAWS annoncerer et ekstra element når der tabuleres til en 

radioknap gruppe i Firefox. 

• Der er løst et problem hvor JAWS fortsætter med at sige "stjerne" når der trykkes BACKSPACE i 

et tomt password felt. 

• Der er løst et problem hvor JAWS læser tekst der skrives i Word eller Outlook som om der 

ingen mellemrum findes i teksten. 

• Der er løst et problem hvor JAWS fortsætter med at læse forrige side i stedet for den nye side 

der er kommet i fokus når der trykkes CTRL + ENTERi Chrome for at åbne et link i en ny fane 

og man dernæst anvender CTRL + TAB for at skifte til fanen. 

• Der er tilføjet en mulighed for at anvende CTRL + PIL OP for at vise de seneste meddelelser fra 

chat historikken i Chat edit feltet i Google Chat. Dette er en funktionalitet der er bliver 

tilgængelig i en kommende Google Chat opdatering. 

• Der er tilføjet tidlig understøttelse af Windows Terminal/PowerShell i Windows 10 og 11. 

Bemærk at understøttelsen endnu ikke er fuldstændig idet at der for eksempel er problem når 

der anvendes ALT TAB. 
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JAWS version 2022.2110.60.400 
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 der løst et problem med Auto migration funktionen. 

 

JAWS version 2022.2110.36.400 
Den første JAWS 2022 udgave indeholder en god håndfuld nyheder og forbedringer. Du finder en 

beskrivelse af dem herunder. 

 

Automatisk overførsel af indstillinger fra tidligere versioner 

Når den nye JAWS version startes op bliver brugerindstillinger fra den forrige version automatisk 

overført til den nye version. Dette inkluderer funktioner som for eksempel tale og punktdisplay 

indstillinger, brugerscript, ordbogen, grafiketiketter og specielle indstillinger som er oprettet til 

bestemte applikationer. Til forskel fra tidligere versioner bliver overførslen gennemført uden 

brugerinput og sker første gang JAWS startes op. Brugerindstillinger der er ældre end to versioner 

bliver ikke overført. Såfremt overførslen sker uden problemer bliver du kun mødt med JAWS 

opstartsindstillinger. 

Såfremt du ikke ønsker at få overført indstillinger automatisk fra en tidligere version kan du fravælge 

dette under installationen i første dialogboks hvor du kan vælge om indstillingerne fra den seneste 

version automatisk og tavst skal overføres til JAWS 2022. Fravælg denne indstilling hvis du ikke ønsker 

at overføre indstillingerne fra den tidligere version. 

Ny indstilling til at gendanne til fabriksindstillinger 

Anvend gendan til fabriksindstillinger fra Værktøjer menuen i JAWS til at slette alle brugerindstillinger. 

Når alle brugerindstillingerne er fjernes genstarter JAWS og er derefter nulstillet. 

Fra JAWS, ZoomText og Fusion version 2022 understøttes ikke længere Windows 7, 8.1 

og ældre 

For at kunne følge med i den nye Microsoft Windows teknologi kan Fusion og ZoomText 2022 ikke 

længere kunne installeres på Windows versioner der er ældre end Windows 10. Arbejdet med at 

forbedre understøttelsen i Windows 11 er i fuld gang og fortsætter naturligvis fremover. Har man 

behov for at anvende en ældre Windows version skal man hente JAWS 2021 fra www.instrulog.dk. 

Forbedret funktion i Microsoft Office Apps 

JAWS 2022 har bedre funktionalitet i Office 365 applikationer. Specielt er navigering i Outlook 

meddelelseslisten blevet hurtigere ligesom der er bedre respons i både Word og når e-mail redigeres. 

http://www.instrulog.dk/
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Lydopdeling 

I JAWS og Fusion 2021 introduceredes muligheden for at sænke lydstyrken for JAWS talen uafhængigt 

af systemlyde for bedre at kunne adskille lydene. I version 2022 udvides funktionen så det nu er 

muligt at sende lyden fra JAWS til den ene højttaler og øvrige lyde til den anden. Derved bliver det 

lettere at anvende JAWS samtidigt med at man for eksempel deltager i Zoom eller Teams møder, 

Skype opkald eller YouTube video. 

For at opdele lyden: 

1. Tryk INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af V for at aktivere lydstyrke laget. 

2. Tryk B for balance efterfulgt af en af følgende: 

o Tryk VENSTRE PIL for at sende JAWS lyden til venstre højttaler og øvrige lyde til højre 

højttaler. 

o Tryk HØJRE PIL for at sende JAWS lyden til højre højttaler og øvrige lyde til venstre 

højttaler. 

o Tryk PIL OP for at gendanne lyden så alle lyde afspilles i begge højttalere. 

Bemærk: Du bør sikre at dine hovedtelefoner sidder korrekt i forhold til højre og venstre kanal. Hvis 

du sender JAWS talen til venstre og høre lyden i højre er det sandsynligt at hovedtelefonerne skal 

vendes om. 

Når du har opdelt JAWS lyden og øvrige lyde forbliver denne indstilling aktiv indtil du genstarter JAWS 

eller gendanne lydbalancen. 

Du kan også vække Stemmeassistenten og sige “Sound Left,” “Sound Right,” eller “Sound Balance.” Du 

kan sikre dig at din mikrofon ikke er slukket når du ønsker at anvende stemmeassistenten. Bemærk at 

anvendelse af stemmeassistenten mens man deltager i møder på f.eks. Zoom eller Teams kan 

forstyrre de andre. 

Ofte spurgte spørgsmål (FAQ) 

Q: Jeg anvender et stereo Bluetooth hovedtelefoner der inkluderer en mikrofon til Teams og Zoom 

opkald. Kan jeg opdele lyden med disse hovedtelefoner? 

Svar: Nej, opdeling af lyden kan ikke lade sig gøre under opkald med et Bluetooth headset. Dette er 

ikke forårsaget af JAWS. Når man opretter et opkald i Teams eller Zoom skifter den fra en headphone 

enhed til en headset enhed. En headsetenhed en mono enhed og understøtter derfor ikke opdeling af 

lyd i højre/venstre kanal. Hvis du har behov for at opdele lyden under opkald anbefales det at du 

anvender et kablet headset. 

Spørgsmål: Kan jeg opdele lyden når jeg anvender et Bluetooth headset til at lytte til musik? 

Svar: Ja. Hvis du afspiller lyd fra andre kilder f.eks. YouTube kan du anvende opdeling af lyd også med 

et Bluetooth headset. Det er kun under Teams og Zoom opkald at man ikke kan opdele lyden når man 

anvender et Bluetooth headset. 

Spørgsmål: Virker lydopdeling med eksterne højttalere? 

Svar: Ja, JAWS talen og lyden fra applikationer kan opdeles så de sendes til hver sin kanal (side). 
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Spørgsmål: Jeg har konfigureret JAWS til at anvende en anden lydenhed end Windows 

standardlydkortet. Kan jeg stadig opdele lyden? 

Svar: Så længe både JAWS g de andre applikationer afspiller lyden gennem det samme lydkort kan 

lyden opdeles. Anvender du Lydkort muligheden i JAWS værktøjer menuen til at indstille JAWS så den 

anvender et andet lydkort sendes JAWS lydes som du har valgt, men lyden fra andre applikationer 

sendes til begge højttalere. 

Ny lagdelt kommandoer til at vælge lydkort til tale 

I nogle tilfælde kan Windows skifte til en anden lydenhed hvilket kan betyde at du ikke længere kan 

høre oplæsning fra JAWS eller Fusion. Eksempler på dette kunne være når du tilslutter en ny lydenhed 

som bliver standardenheden eller når du anvender Bluetooth headset og starter et opkald i Teams 

eller Zoom hvor Windows derved automatisk skifter lydenhed. 

Sker dette kan du trykke INSERT + MELLEMRUM efterfulgt af V og dernæst C for at åbne det nye 

Lydkort lag. I lydkortlaget anvendes PIL OP og PIL NED til at gennemse de tilgængelige lydkort. JAWS 

annoncerer lydkortene når du navigerer i listen. Når du finder det lydkort du ønsker at anvende 

trykkes ESC for at forlade laget. Bemærk at listen starter forfra når du kommer til enden af den og 

fortsætter med at trykke PIL NED. 

Stemmeassistent forbedringer 

• Stemmeassistenten er fortsat ikke tilgængelig på dansk, men på engelsk er der sket nogle 

ændringer. Standard vækningsordet i JAWS er nu "Hey Sharky." 

• I Fusion kan du enten sige "Hey Sharky" eller "Hey Zoomy" for at vække stemmeassistenten i 

enten JAWS eller ZoomText tilstand således kommandoerne giver den ønskede effekt. Tidligere 

kunne Fusion brugere kun anvende ZoomText funktioner med stemmeassistenten. 

• Efter tekst markeres med JAWS kan du nu sige "Hey Sharky, Read Selection" for at læse den 

markerede tekst eller "Hey Sharky, Append" for at teksten til udklipsholderen. Denne funktion 

virker ikke på dansk. 

• Når du vælger Indstillinger i Voice Assistant undermenuen i JAWS værktøjer menuen åbnes nu 

en specielt Stemmeassistent dialogboks i stedet for at Indstillingercenter åbnes. 

Hurtigere skift mellem Braille sprogprofiler 

JAWS har understøttet hurtig tale sprogskifte gennem flere år. Nu kommer samme mulighed for 

punktskriftbrugere hvor man kan skifte mellem sprogprofiler der styrer hvordan punktskriften vises 

på displayet. Tidligere skulle man ind i Indstillingercenter for at ændre punktskriftindstillinger hver 

gang der skulle skiftes sprog. 

I JAWS og Fusion 2022 introduceres braille sprogprofiler. En braille profil består af en 

oversættertilstand og en tilknyttet punkttabel for input og output i et bestemt sprog. Det er derfor nu 

muligt at skifte punktskrift sprog mens du arbejder direkte med at tastekommando eller lade JAWS 

skifte automatisk når du enten skifter tastatursprog eller JAWS detekterer sprogkode i et dokument 

eller på en webside. Du kan også binde input sprog til tastatursproget således at JAWS skifter 

punktskrift sprog når du trykker ALT + SHIFT for at skifte Windows tastatursprog. 
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Beregnet for oprettelse af braille sprogprofiler er der tilføjet en ny dialogboks hvor i Indstillingscenter 

under Braille Generelt Oversættelse gruppen. For de brugere der kun anvender et sprog kan man 

nøjes med at anvende opstartsvejlederen til at vælge indstillinger for punktskrift. 

Oprettelse af Braille profiler 

For at vælge dine foretrukne braille profiler så du hurtigt kan skifte mellem dem skal du gøre 

følgende: 

1. Tryk INSERT + 6 på talrækken for at åbne Indstillingscenter. 

2. For at gemme ændringerne for alle applikationer trykkes CTRL + SHIFT + D for at indlæse JAWS 

standardindstillingerne. 

3. Skriv “sprogprofil” uden anførselstegn i søgefeltet. 

4. Tryk PIL NED for at flytte til Sprogprofiler i resultatlisten og tryk MELLEMRUM for at åbne 

dialogboksen. Fokus lander i en liste over profiler der svarer til de braille sprog som er 

installeret med JAWS. 

5. Tryk MELLEMRUM for at tilvælge de sprog du ønsker at anvende. 

6. Vælg OK for at lukke dialogboksen og OK igen for at lukke Indstillingercenter. 

Du kan nu anvende CTRL + SHIFT + WINDOWS + L eller PUNKT 2-3-4-5-7 CHORD på et Focus display 

til at skifte mellem Braille profilerne du har markeret i dialogboksen. 

Du kan også vælge en primær profil som skal anvendes når JAWS starter. Som standard passer den 

primære profil til JAWS brugerfladens sprog. For eksempel starter den danske JAWS med den danske 

braille profil. For at ændre dette åbnes Sprogprofiler dialogboksen hvor den profil du ønsker 

markeres og derefter vælges Sæt primær knappen. 

Ændre oversættelsesindstillinger for en bestemt profil 

For at ændre input og output braille oversættelse for en bestemt sprogprofil gøres følgende: 

1. Tryk INSERT + 6 på talrækken for at åbne Indstillingscenter. 

2. For at gemme ændringerne for alle applikationer trykkes CTRL + SHIFT + D for at indlæse JAWS 

standardindstillingerne. 

3. Skriv “sprogprofil” uden anførselstegn i søgefeltet. 

4. Tryk PIL NED for at flytte til Sprogprofiler i resultatlisten og tryk MELLEMRUM for at åbne 

dialogboksen. Fokus lander i en liste over profiler der svarer til de braille sprog som er 

installeret med JAWS. 

5. Marker den profil du ønsker at indstille og vælg dernæst Detaljer knappen for at åbne Profil 

detaljer dialogboksen. Her kan du: 

o Vælge forkortelsesniveau der skal anvendes ved forkortet punkt. De tilgængelige 

muligheder afhænger af den valgte profil. De tilgængelige muligheder afhænger af den 

valgte profil. For eksempel er Forenet engelsk punktskrift (UEB) Grade 1 og Grade 2 ikke 

tilgængelige når den spanske profil er valgt. 

o Vælg den oversættelsestilstand der skal anvendes. De tilgængelige muligheder er 

Computer Braille for både input og output, Computer Braille for input og Forkortet 

punkt for output eller Forkortet punkt for både input og output. Du kan hurtigt skifte 

mellem oversættertilstande for den aktive profil med PUNKT 1-2-4-5-7 CHORD på et 

Focus punktdisplay. 
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o Vælg de tabeller der skal anvendes hvis Computer Braille er valgt for input eller output. 

Dette giver mulighed for at anvendes forskellige sprog til læsning og skrivning hvis du 

har behov for det. 

o Vælg om tegnet for stort bogstav skal vises på punktdisplayet. 

o Vælg om Liblouis computer braille tabeller skal anvendes når der læses eller skrives 

forkortet punkt. 

6. Vælg OK når du er færdig for at lukke Profiler dialogboksen og vælg OK to gange for at lukke 

Sprogprofiler dialogboksen og Indstillingercenter. 

Indstilling af automatisk sprogdetektering for punktskrift 

Ønsker du at JAWS automatisk skifter braille sprog når du læser eller skriver tekst gøres følgende: 

1. Tryk INSERT + 6 på talrækken for at åbne Indstillingscenter. 

2. For at gemme ændringerne for alle applikationer trykkes CTRL + SHIFT + D for at indlæse JAWS 

standardindstillingerne. 

3. Skriv “sprogprofil” uden anførselstegn i søgefeltet. 

4. Tryk PIL NED for at flytte til Sprogprofiler i resultatlisten og tryk MELLEMRUM for at åbne 

dialogboksen. 

5. Marker checkboksen Knyt braille input sprog til tastatursprog for at få JAWS til automatisk at 

skifte braille profil til det sprog som passer til det aktive tastatursprog. Hvis du for eksempel 

skifter tastatursproget til Spansk (ALT + SHIFT) så skifter JAWS automatisk til spansk braille. 

6. Marker checkboksen Automatisk sprogdetektering for at få JAWS til at anvende det braille input 

sprog der passer til sprogkoden i det aktuelle dokument. Hvis JAWS for eksempel detekterer at 

dokumentet er på spansk så skiftes punktskriftssproget automatisk til spansk ved brug af de 

indstillinger der er gemt i den spanske braille profil. 

7. Vælg OK for at lukke dialogboksen og OK igen for at lukke Indstillingercenter. 

Yderligere ændringer herunder rettelser der er udført under 2022 beta testarbejdet 

• I JAWS er der tilføjet en ny indstilling i Kvikindstillinger til Outlook 365 der giver mulighed for at 

slå oplæsningen fra for status af ulæst, besvaret og videresendt. I Outlook 365 trykkes INSERT 

+ V for at åbne Kvikindstillinger og dernæst søge efter "Indiker" for at finde de tre muligheder. 

• Med fokus i Outlook meddelelse listen som for eksempel Indbakken er indstillingen 

Brugertilpasse Outlook meddelelsesliste ikke længere tilgængelig i Kør JAWS Manager 

dialogboksen (INSERT + F2). Dette er per design idet denne funktion ikke er tilgængelig i 

Outlook 365 lister. 

• JAWS 2022 inkluderer opdaterede scripts til Corel for WordPerfect 2021. 

• For dem der selv skriver JAWS scripts er der tilføjet kommentar i toppen af default.jss der 

fortæller hvordan man gemmer en kopi af filen i brugermappen. 

• I Braille og Tekstviser er standard skriftstørrelsen ændret til 20 punkt. Tidligere skriftstørrelse 

på 40 var for stor for de fleste brugere. Derudover er det nu muligt at indstille skriftstørrelsen 

ned til 16 punkt. 

• Der er tilføjet en ny mulighed for at skifte annoncering af markeret tekst som et forslag i 

Google Docs. For at indstille denne åbnes Indstillingscenter hvor indstillingen Annoncer 

forslået tekst checkboksen kan slås til eller fra. 

• Når der navigeres i en tabel i Google Docs annoncerer JAWS nu aktuelt række eller kolonne 

efter cellens indhold. Derudover hvis du har annoncering af tabel cellekoordinater fra i 

Kvikindstillinger så læser JAWS nu kun cellens indhold når tabel læsekommandoerne anvendes 

(ALT + CTRL + PILE taster). 
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• Der er løst et problem hvor JAWS ikke indikere start på kommenteret tekst i Google Docs når 

der navigeres ordvis. 

• Der er løst et problem hvor ikke JAWS læser som forventet når der navigeres linjevis i Google 

Docs og man møder et link der fylder mere end en linje. 

• Når man flytter til en ny dias i PowerPoint siger JAWS ikke længere "intet valgt" før dias info 

læses. JAWS annoncerer nu kun dias overskriften og nummeret. 

• Der er løst flere problemer med læsning af meddelelser i Outlook 365. 

• Der er løst et problem i Outlook 365 hvor JAWS ikke annoncerer autofuldførelse af navne i nye 

meddelelser. 

• Kommandoen CTRL + U er tilføjet til kommandoen (INSERT + W) for Outlook. Denne 

kommando markerer den aktuelle meddelelse som ulæst. 

• Der er løst et problem der opstår hvis "Vis som samtaler" er slået til i Outlook hvor den aktuelle 

meddelelse eller samtale ikke vises i punktskrift når der navigeres i listen. 

• Der er løst et problem hvor JAWS ikke annoncerer Datovælger knappen når der oprettes en 

mødeanmodning i Outlook. 

• Kommandoen ALT + Q er tilføjet til Windows Tast Hjælp (INSERT + W) der åbner Hurtigsøgning 

funktionen i Microsoft Office apps. 

• JAWS læser nu overskriften på den aktuelle side korrekt i Chrome og Edge når CTRL + 

TAB anvendes til at skifte mellem sider. 

• Der er løst et problem hvor Flexible Web guiden ikke virker korrekt når der trykkes INSERT + 

MELLEMRUM, X for at starte Flexible Web i Edge Chromium. 

• Der er løst et problem hvor JAWS ikke læser søgeresultater i Windows 11 Start skærmen. 

• Der er løst et problem hvor Indstillingscenter og Kvikindstillinger periodevist viser dele at 

brugerfladen på engelsk. 

• Der er løst et problem hvor Indstillingscenter kan hænge hvis der skrives et spørgsmålstegn i 

søgefeltet. 

• Der er løst et problem hvor JAWS ikke altid starter igen af sig selv og undlader at oprette en 

memory dump fil med diagnostisk information når INSERT + WINDOWS + F4 anvendes til 

manuelt at lukke JAWS i situationer hvor JAWS hænger. 

• Der er tilføjet understøttelse af Azure Virtual Desktop. 
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