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Nyheder og Forbedringer i  

ZoomText 2020 
 

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 ZoomText:  https://instrulog.dk/zoomtext/ 

Læs mere om ZoomText:  https://instrulog.dk/produkt-kategori/software/zoomtext/ 

 

 

Velkommen til. 

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

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 ZoomText 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 

- ZoomText version 2020.2012.14.400 

- ZoomText version 2020.2008.19.400 

- ZoomText version 2020.2006.12.400 

- ZoomText version 2020.2004.35.400 

- ZoomText version 2020.2003.12.400 

- ZoomText version 2020.2001.58.400 

- ZoomText version 2020.1912.8.400 

- ZoomText version 2020.1910.96.400 

- ZoomText version 2020.1910.77.400 

http://www.instrulog.dk/
https://instrulog.dk/zoomtext/
https://instrulog.dk/produkt-kategori/software/zoomtext/
mailto:hej@instrulog.dk
http://www.instrulog.dk/
mailto:hej@instrulog.dk
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ZoomText version 2020.2012.14.400 
I denne nye udgave er følgende fejl rettet og forbedringer gennemført: 

• Løste et problem i Installationen / Afinstallationen i version 2020 som vil hjælpe brugere af 

ZoomText fremadrettet, når de afinstallere denne version, og fortsat skal bruge nyere udgaver. 

Der eksisterede et problem i 2020 udgaven indtil nu, hvor udgaven interferede med delte 

komponenter med andre versioner, såsom den seneste udgave (2021, i skrivende stund, red.). 

Vi anbefaler alle der benytter ZoomText version 2020 til at installere denne nye opdatering, 

også selvom du ikke aktivt benytter den. 

• Løste endnu et problem relateret til ovenstående, som inkluderede at Microsoft Synthesizer 

blev aktiveret som standard efter installation af version 2021, hvis 2020 tidligere var installeret. 

Når denne ZoomText 2020.2012.14.400 opdatering er gennemført vil fremtidige installationer 

af 2021 ikke have betydning for 2020 udgaven i denne henseende. 

ZoomText version 2020.2008.19.400 
I denne nye udgave er følgende fejl rettet og forbedringer gennemført: 

• Efter opdatering til denne August udgave vil fremtidige engelske versionsopdateringer 

automatisk blive inkluderet i Tjek efter opdateringer funktionen. Det betyder at så snart 

ZoomText version 2021 blive frigivet, senere i år, vil brugeren få en annoncering herom 

automatisk. Licensoplysninger vil også indgå i annonceringen – hvorvidt brugeren har licens til 

ZoomText 2021 eller ej. 

• En valgfri registreringsnøgle kommando er tilføjet efter forespørgsel fra SSA, med formålet at 

blokere for installationen af ZoomText Kamera funktionen. 

• Løste er problem i den Tjekkiske udgave af ZoomText hvor mange genvejstaster i ZoomText 

ikke fungerede efter hensigten. 

• Løste et problem med ZoomText installeret på en computer hvor grafikkortet er et NVidia 

GeForce GT1030. Efter opdatering til version 27.21.14.5167 dateret den 7. maj 2020 var 

resultatet at skærmen blev meget mørk og rød. 

ZoomText version 2020.2006.12.400 
Fejlrettelser og forbedringer som frigives i denne version af ZoomText 2020 er som følger: 

• I ZoomText vinduet i menuen under elementet Administrer licens er der nu to nye muligheder 

– henholdsvis Fjern aktuel aktivering samt Fjern alle ILM produktaktiveringer. Dette gælder for 

brugere som har aktiveret deres software ved brug af en ILM kode. Vælges Fjern alle ILM 

produktaktiveringer vil samtlige ILM koder (aktiveringer) fra maskinen, for både ZoomText, 

JAWS samt Fusion, blive fjernet. 

• Løste et problem i Firefox hvor Muse Forbedringer blev præsenteret ved navigation gennem 

links ved brug af TAB, hvor der slet ikke burde være en visuel mus. 

• Adresseret og løst et problem funder for fejlindrapportering i ZoomText. 

• Løste et problem ved brug af ZoomText Læser, som ikke fungerede, ved navigation i 

Thunderbird Email Message List. 

ZoomText version 2020.2004.35.400 
Denne opdatering inkluderer følgende rettelser og forbedringer. Bemærk venligst at opdateringen og 

installeringen kræver administratorrettigheder: 



Revision 10 December 2020 Copyright © Instrulog A/S   |   Side 3 af 5 

• Gennemgik og løste problemer indrapporteret af IRS, som relaterede sig til en intern benytte 

applikation under Windows 10 og med ZoomText. 

• Løste et problem med udglatning af skrifttype som kunne blive fremprovokeret når der blev 

scrollet ned gennem Office 365 applikationer. 

• Løste et problem hvor dialogbokse i Word 2016 ikke blev læst korrekt. 

• Løste et problem hvor AppViser og TekstViser funktionerne ikke fungerede i Word 2010. 

• Løste et problem hvor AppLæser og Finder ikke fungerede i enkelte applikationer under 

Windows 7 platformen. 

• Løste et problem hvor Fokus Forbedringer, Markør Forbedringer samt Muse Ekko ikke 

fungerede i enkelte applikationer under Windows 7 platformen. 

• Løste et problem med ZoomText hvor Muse Ekko funktionen ville vende tilbage til og starte 

med at læse fra toppen af et Word dokument, mens der blev navigeret linje for linje i 

selvsamme dokument. 

• Løste et problem hvor ZoomText pludselig lukkede ned. Problemet opstod efter installering af 

de seneste Windows 10 opdateringer. 

• Løste et problem hvor ZoomText ville lukke ned efter skift af applikationer (ved brug af ALT + 

TAB), og samtidig ændre på forstørrelsen. 

• Forbedret stabilitet når ZoomText kører sammen med PowerPoint Office 365. 

• Forbedret stabilitet af ZoomText med KDiff3 software. 

• Gennemgang og rettelser af mindre formateringsproblemer i brugergrænsefladen i 

lokaliserede udgaver af ZoomText 2020. 

ZoomText version 2020.2003.12.400 
Denne opdatering inkluderer følgende rettelser og forbedringer: 

• Sørg for at være administrator på maskinen som du skal opdatere og / eller installere 

ZoomText på. 

• Denne opdatering løser at problem der viste sig efter forrige opdatering (version 

2020.2001.58.400). Problemet gik ud på at enkelte ZoomText Magnifier (forstørrelse) licenser 

havde fået aktiveret ScreenReader (tale) funktionen, selvom licensen kun var til Magnifier. 

• Opdateringen løser et problem med museekko når der blev navigeret i tekst i dokumenter. Der 

blev eksempelvis indrapporteret at al tekst blev læst når man nåede til den sidste linje med 

musen. 

• Fjernede ikonet i systembakken som gjorde, at forstørrelsen uden advarsel blev deaktiveret. 

• Gennemgået og samarbejdet med IRS om udfordringer med stabilitet og interne applikationer 

under Windows 10. 

ZoomText version 2020.2001.58.400 
Denne opdatering inkluderer følgende rettelser og forbedringer: 

• En del fejl og problemer med IBM Notes 9 Social Edition softwaren indrapporteret af brugere 

af ZoomText er blevet løst. 

• Der er gennemført forbedringer i forhold til sporing (Engelsk: Tracking) for både Markør og det 

forstørrede Viewport i Firefox. 

• Et problem hvor Neo Speech Talesynteser ikke læste ved brug af AppReader er løst. 

• Når du udfører en Sig Alt kommando vil Markør Fremhævning nu være deaktiveret indtil Sig Alt 

afbrydes. 
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ZoomText version 2020.1912.8.400 
Denne opdatering inkluderer følgende rettelser og forbedringer: 

• Vær opmærksom på at det kræver administrator rettigheder at installerer dette software 

program. 

• Denne nye version løste et problem i Word 2010 hvor programmet ville stoppe med at svare 

efter museklik i et tilfældigt dokument med ZoomText kørende. 

• Ikke-engelske udgaver af ZoomText vil nu udtale / annoncere tegnsætningstegn korrekt, når 

Tastaturekko er indstillet til tegn. 

• Løste et problem med de ældre NeoSpeech talesynteser Kate og Paul, som ikke fungerede med 

ZoomText. 

• Navne på SAPI5 talesynteser vil nu blive vist korrekt i oversigten over talesynteser, når disse 

tilføjes til ZoomText. 

• Løste et problem relateret til Fokus og Markør Forbedringerne, som ikke fungerede korrekt i 

aktuelle udgaver af Chrome og Firefox. 

• Løste et problem med Chrome og Firefox, som resulterede i at ZoomText ikke læste alt tekst i 

et afsnit (zone). 

• Løste et problem hvor fokus kunne finde på at springe til øverste venstre hjørne af vinduet når 

man tilgik et redigeringsfelt i den aktuelle Edge BETA udgave. 

 

ZoomText version 2020.1910.96.400 
Denne opdatering inkluderer følgende rettelser og forbedringer: 

• Løste et problem med Microsoft Office applikationer som i visse tilfælde ikke startede op 

korrekt, mens ZoomText var aktiv. 

• Løste et problem hvor ZoomText i enkelte tilfælde frøs fast på startskærmen under opstart, 

specielt i tilfælde hvor funktionen Aktiver ZoomText ved Windows Logon var aktiveret. 

• Løste et problem i tilfælde hvor ZoomText, oftest ved brug af høj forstørrelse, ikke panorerede 

korrekt med et aktiveret vindue, ved brug af klik og træk med musen. 

 

ZoomText version 2020.1910.77.400 
Vi er glade over at kunne annoncere udgivelsen af ZoomText 2020. For ZoomText 2020 har fokus 

været at optimere softwaren, hvilket betyder at versionen nu er hurtigere og mere stabil. Der er gjort 

et stort arbejde for at optimere og forbedre ydelsen generelt.  

 

Når du bruger ZoomText’s AppReader med browseren Google Chrome vil du opleve at websider 

åbner hurtigere. Tidligere kunne det tage fra fem til femten sekunder bare at starte AppReader 

funktionen på dynamiske websites. Med ZoomText 2020 er den tid blevet reduceret til under et 

sekund! Navigation mellem links, linjer, ord, sætninger og afsnit er også forbedret. 
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Navigation er forbedret på flere områder, blandt andet med fokus, markør og ekko funktionerne. 

Benytter du Gmail og / eller Facebook vil du opleve en bedre sporing af din tekstmarkør. 

 

Nu optimeret til 64-bit Windows styresystem 

ZoomText version 2019 og tidligere udgaver har kørt på Windows styresystemer som et 32-bit 

program. Med ZoomText 2020 vil programmet køre som 64-bit program på 64-bit maskiner. Dette har 

positiv indflydelse for både hastighed og ydeevne. 
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