
Revision 10 November 2021 Copyright © Instrulog A/S   |   Side 1 af 9 

 

 

 

Nyheder og Forbedringer i  

ZoomText 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 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 2021.2111.4.400 

• ZoomText 2021.2111.2.400 

• ZoomText 2021.2107.13.400 

• ZoomText 2021.2105.25.400 

• ZoomText 2021.2103.73.400 

• ZoomText 2021.2102.20.400 

• ZoomText 2021.2012.48.400 

• ZoomText 2021.2011.12.400 

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 2021.2111.4.400 
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 ZoomText udgave elimineret. 

 

ZoomText version 2021.2111.2.400 
De følgende ændringer og forbedringer er implementeret i denne nye udgave. 

• Løste et problem hvor Markør forbedring ikke kunne følge med når der blev navigeret fra side 

til side i Word, WordPad samt Notesblok. 

• Løste et problem i browserne Google Chrome og Microsoft Edge hvor Markør forbedringen 

ikke fulgte med på webstedet Gmail. 

• Løste et problem hvor systemets fokus ville være placeret på Hurtig Adgang funktionen i stedet 

for i Forstørrelses området når ZoomText blev startet første gang. 

 

ZoomText version 2021.2107.13.400 
I det følgende afsnit beskrives nyhederne og forbedringerne ved denne nye opdatering. 

 

ONYX Kamera 

Understøttelse af Freedom Scientifics ONYX Kamera er til tilføjet til ZoomText. 

 

Markør Forbedringer 

De følgende forbedringer for markøren er blevet tilføjet i denne opdatering: 

• Løste et problem hvor markør forbedringen ikke fulgte med tekstanvisningen under læsning 

eller oprettelse af e-mails i Gmail. 

• Løste et problem hvor markør forbedringen ikke sporede korrekt i søgeboksen. 

• Løste et problem hvor markør forbedringen blev præsenteret på statisk tekst på et website når 

der blev navigeret ved brug af TAB eller musen. 

• Løste et problem hvor markør forbedringen, program ekko og sporing stoppede med at 

fungere i Chrome, Edge samt WordPad. 

• Løste et problem hvor markør forbedringen ikke sporede korrekt i Google Docs. 

• Løste et problem hvor markør forbedringen ikke sporede korrekt i Notepad. 

• Løste et problem hvor markør forbedringen ikke sporede korrekt i Thunderbird. 

• Løste et problem i Teams hvor markør forbedringen ville forsvinde fra chat vinduet. 

• Løste et problem i Kommandoprompt hvor markør forbedringen ville forsvinde. 

• Løste et problem hvor markør forbedringen ikke sporede korrekt ved brug af tastatur 

kommandoer til at navigere i et Word dokument. 

• Løste et problem hvor markør forbedringen samt fokus forbedringen ikke var synkroniseret 

ved brug af Windows Start Menuen. 
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• Løste et problem hvor markør forbedringen ville forsvinde i Notepad. 

 

Fokus Forbedringer 

De følgende forbedringer for fokus er blevet tilføjet i denne opdatering: 

• Løste et problem i Thunderbird hvor fokus forbedringen ville forsvinde ved åbning eller 

oprettelse af ny besked. 

• Løse et problem i Chrome og Edge hvor fokus forbedringen ville forsvinde fra adresse- samt 

søgebokse. 

• Løste et indrapporteret problem hvor fokus forbedringen og program ekko ikke fungerede i 

Windows Indstillinger vinduet. 

• Løste et problem hvor fokus forbedringen ikke sporede korrekt i forskellige Google Workspace 

applikationer. 

• Løste et tilfældigt fokus forbedring problem ved brug af Hurtig Adgang vinduet. 

• Løste et problem hvor fokus bedringen ikke fungerede korrekt i AppReader. 

 

Muse Ekko 

• Forbedring af muse ekko respons når der peges på ord. 

 

AppReader 

• Løste et problem hvor markør forbedringen, program ekko samt sporing ville stoppe med at 

fungere i AppReader. 

• Løste et problem med Edge hvor AppReader ville stoppe med at fungere. 

• Løste et problem hvor Tekstvisning under AppReader ikke korrekt fremhævede eller læste 

japansk tekst. 

• Løste et indrapporteret problem hvor enkelte AppReader og Tekst markør kommandoer ikke 

fungerede korrekt ved læsning af japansk tekst. 

• Løste et problem hvor AppReader sprang ord over i linjer af tekst som indeholder links. 

• Løste et problem hvor AppReader behandlede spørgsmålstegn som ord ved læsning a spansk 

tekst. 

 

ZoomText version 2021.2105.25.400 

Hurtig Adgang funktion er nu tilgængelig for ZoomText brugere 

Hurtig Adgang vinduet er en ny funktion som er til rådighed for ZoomText brugere på en Windows 10 

computer. Vinduet med funktionen lader dig oprette og tilgå op til otte af dine foretrukne 

forstørrelses- og talegenveje, samlet i et sted. Specifikt for musebrugere er fordelene todelt. For det 

første bliver du ikke længere distraheret når du forlader den aktuelle applikation som du benytter for 

at finde ZoomText vinduet til at udføre en handling, hvorefter du vender tilbage til applikationen for 

så at genfinde din aktuelle placering. For det andet er det ikke nødvendigt for dig at huske på 

genvejskombinationer for alle de forskellige funktioner som du oftest benytter i ZoomText. 

Du har flere muligheder for at tilgå Hurtig Adgang vinduet. Du kan: 
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• Benytte CAPS LOCK + HØJRE KLIK. 

• Benytte CAPS LOCK + MELLEMRUM + Q. 

• Tryk på Hurtig Adgang ikonet som du finder i højre side af ZoomText vinduet, næsten øverst. 

Når du har startet funktionen vil du blive præsenteret for Hurtig Adgang vinduet i din skærm som er 

et vertikalt vindue med ikoner, der fremkommer ved din musemarkør. Nederst i vinduet kan du trykke 

på et ikon af en pil (Vis genvejenavne) som giver dig både ikonerne og deres beskrivelser. 

Ydermere vil du finde et Tilpas ikon som vil præsentere et vindue som gør det muligt for di at tilføje og 

fjerne funktioner som du ønsker / ikke ønsker Hurtig Adgang til. Du kan også flytte de forskellige 

genveje til den rækkefølge der passer dig. Dette kan du gøre ved at få fokus på den genvej i listen som 

du ønsker at omplacere, benytte HØJRE KLIK og vælge Flyt op eller Flyt ned. 

Tilføj genveje 

Bemærk venligst: Du kan maksimalt have otte genveje i vinduet. Før du tilføjer en anden genvej til 

vinduet skal du først fjerne en eksisterende genvej. Gennemgå afsnittet ”Slet genvej” efter dette afsnit. 

For at tilføje en genvej skal du udføre følgende: 

1. Udvid Hurtig Adgang vinduet ved at aktivere Tilpas ikonet efterfulgt af Tilføj genvej knappen. 

2. Naviger ned gennem listen over tilgængelige handlinger i Tilføj genvej dialog boksen, vælg den 

handling som du ønsker at tilføje, og tryk på OK. Handlingen vil nu fremgå af Hurtig Adgang 

vinduet. 

Slet genvej 

For at fjerne en genvej fra vinduet skal du: 

1. Udvid Hurtig Adgang vinduet ved at aktivere Tilpas ikonet efterfulgt af Tilføj genvej knappen. 

2. I Tilpas dialog boksen skal du gøre et af følgende: 

a. Tryk på Slet ikonet (Et kryds placeret i højre side ud for hver genvej), eller 

b. HØJRE KLIK på den pågældende genvej og vælg Slet. 

3. Når du er færdig, tryk på OK for at lukke dialog boksen. 

Generelt 
• Løste et specifikt problem med ZoomText og AppReader som ikke ville påbegynde samt læse 

på en ekstra skærm. 

 

ZoomText version 2021.2103.73.400 
Rettelser og forbedringer i denne opdaterede udgave er som følger: 

• Forbedringer af den generelle stabilitet samt generering af fokus og markør sporing i Outlook 

2016, Excel 2010 samt Excel 2016. 

• Løste et problem hvor titlen på det aktuelle vindue blev gentaget når der blev navigeret til det. 

• Løste et problem hvor AppReader forvekslede forkortelser (såsom Mr. eller Ms.) som 

slutningen på en sætning. 

• Løste et indrapporteret problem med Baggrundslæser funktionen. 

• Løste et problem hvor læsezoner ikke fungerede korrekt i Chrome og Edge. 

• Løste et problem hvor ZoomText lukkede ned efter start af Baggrundslæser funktionen. 
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• Løste et problem hvor skift mellem applikationer med forskellige kontrastindstillinger ville 

resultere i at skærmen låste / frøs. 

• Løste et problem hvor fokus sporing ikke ville fungere i Word efter computeren blev låst op. 

 

ZoomText version 2021.2102.20.400 
De følgende rettelser og forbedringer er implementeret i denne nye udgave. 

• En ny ZoomText Support Indstillings menu er tilføjet. Det gør det let for dig at vælge hvorvidt 

du ønsker at sende fejlrapporter til Freedom Scientific. Du kan også vælge hvorvidt du ønsker 

at sende data anonymt til Freedom Scientific og den vej igennem hjælpe med at forbedre 

software. 

• Et problem med Outlook 2019 hvor programmet kunne gå ned under kontrol af stavefejl (ved 

brug af forslag fra Stavekontrollen), ved oprettelse eller besvarelse af en e-mail, er blevet løst. 

• Løste et problem hvor ZoomText kunne miste fokus ved ændring af indstillinger i ZoomText 

brugergrænsefladen og ved returnering tilbage til en Microsoft 365 eller Office 2016 

applikation. 

• Løste et problem i Excel 2010 hvor fokus pludselig kunne skifte mellem celle og båndet. 

• Løse et problem i Word 2010 hvor musefokus kunne forsvinde når du stoppede med at skrive. 

• Løse et problem i Google Chrome hvor du blev forhindret i at oprette læsezoner eller gemme 

Chrome applikations indstillinger. 

• Løste et problem hvor museekko ikke læste når der blev flyttet til eller hvilet på en tekst samt 

menu elementer. Dette kunne ske både i Chrome og Firefox ved brug af Google Docs, Google 

Slides og Google Sheets. 

• Løste et problem hvor markørfokus ikke fulgte med systemmarkøren når der blev skrevet i 

redigeringsfelter såsom i et søgefelt på et website. 

• Løste et problem i Chrome hvor ZoomText ikke annoncerede navne på tjekbokse i Chrome 

History. 

• Løste et problem i Chrome omnibox (hvor du indskriver website adresser og søgetermer), hvor 

ZoomText ikke ville flytte til eller annoncere Luk knappen associeret til søgeresultaterne. 

• Generelle stabilitetsforbedringer i Chrome og Firefox same ZoomText ydeevne. 

 

ZoomText version 2021.2012.48.400 
De følgende rettelser og forbedringer er implementeret i denne nye udgave. 

Vælg den mikrofon der skal bruges til Stemmeassistent funktionen 

Mikrofon Input Enhed er en ny indstilling under Stemmeassistenten. Her præsenteres du for samtlige 

mikrofoner som du har til rådighed på din computer (eksempelvis en indbygget mikrofon og via 

tilsluttede hovedtelefoner), og du kan vælge i mellem disse, som Stemmeassistent funktionen skal 

benytte til at lytte efter kommandoer. Ved at differentiere mellem forskellige mikrofoner og vælge en 

anden end den der benyttes til andre applikationer, eksempelvis Teams eller Zoom, bliver du i stand 

til at mute disse applikationer under et igangværende møde men stadigvæk være i stand til at benytte 

Stemmeassistent funktionen i JAWS eller ZoomText. Du finder denne indstilling i Stemmeassistent 

menuen ved at vælge Indstillinger. 
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Andre forbedringer og rettelser 

• En bruger fra Frankrig opdagede for nylig et problem ved brug af ZoomText sammen med 

Chrome og / eller Edge Chromium på websitet www.pagesjaunes.fr/. Efter en nærmere 

undersøgelse blev det afgjort at det måtte være en fejl i selve browseren. Freedom Scientific 

delte informationen med Microsoft og Google og problemet blev derved løst i en Chrome build 

87 opdatering. 

• Løste et problem hvor Vocalizer Expressive talesynteser ikke kunne bruges hvis både 

ZoomText 2021 og ZoomText 2020 var installeret på sammen computer. 

• Løste et problem hvor museekko ikke fungerede i Outlook 365, Outlook 2016 og Excel 365. 

• Løste problemer med fokus lokalisering og markør forbedringer med ZoomText og Excel 2010. 

• Løste et indrapporteret problem fra Europa relateret til ZoomText ydeevne, i kombinationen 

med OpenScape SoftPhone applikationen. 

• Generelle forbedringer og stabilitet baseret på feedback modtaget gennem FS Support 

Værktøj. 

 

ZoomText version 2021.2011.12.400 
Den nye ZoomText version byder på nye funktioner, fejlrettelser og andre forbedringer. 

Ny Stemmeassisten til at hjælpe med forskellige ZoomText Kommandoer og 

Funktioner 

Bemærk venligst: Det er nødvendigt at skifte dit ZoomText sprog til et sprog som understøttes af 

denne nye funktion. I det følgende henvises til de danske menuer, disse findes dog kun i udgaver hvor 

funktionen understøttes, eksempelvis engelsk. 

Stemmeassisten er en anden måde at interagere med ZoomText på i Windows 10, hvor der benyttes 

tale. Understøttede sprog i denne version inkluderer Engelsk, Hollandsk, Tysk, Spansk samt Fransk. 

Du kan bede Stemmeassistenten om at hjælpe dig med forskellige ZoomText funktioner ved brug af 

din egen stemme. Samtidigt betyder det at den samme handling / funktion kan blive aktiveret ved 

brug af fraser der minder om hinanden, i stedet for en stringent, prædefineret stemmekommando. 

Eksempelvis kan du øge forstørrelsen ved at sige ”zoom ind” eller ”forøg forstørrelse” eller ”forstør 

mere op”. Modsat tastatur kommandoer / genveje, som nogle gange kan være svære at holde styr på, 

vil naturlige stemmekommandoer være en nemmere metode til at interagere med ZoomText. At gøre 

brug af tale til at håndtere handlinger kan også give brugere med nedsat førlighed bedre muligheder. 

 

Brug af Stemmeassistenten 

Stemmeassistenten bruger talekommandoer til at udføre ZoomText funktioner. For at aktivere 

funktionen og lade ZoomText lytte til din kommando, kan du enten gøre brug af Vækningsordet, en 

tastaturkommando eller ved at benytte ZoomText programmet. Du kan bruge din computers interne 

mikrofon, en ekstern mikrofon eller kablede hovedtelefoner til at sige talekommandoer.  

Bemærk venligst: Da alle talekommando genkendelser udføres via internettet ved brug af Microsofts 

Tjenester kan der være en kortere forsinkelse, alt efter din internet hastighed. 

1. For at lade ZoomText begynde at lytte til din talekommando skal du gøre et af følgende: 

a. Benyt tastaturkommandoen CAPS LOCK + ALT + MELLEMRUM. 

http://www.pagesjaunes.fr/
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b. Sig Vækningsordet som adviserer ZoomText programmet om at du vil komme med en 

kommando, ligesom du måske kender det fra Alexa, Siri, Google Home eller lignende. 

Vækningsordet for ZoomText er ”Zoomy”. Udtal ordet efterfulgt af en specifik 

kommando, såsom: ”Zoomy, tale fra”, eller ”Zoomy, zoom ind”. 

c. Benyt Mikrofon ikonet i det øverste højre hjørne i ZoomText Vinduet. 

Bemærk venligst: Vækningsordet vil ikke være muligt at bruge såfremt du benytter en trådløs 

mikrofon, eksempelvis trådløse hovedtelefoner. I en sådan situation skal du benytte CAPS LOCK + 

ALT + MELLEMRUM før du fremsiger talekommandoen. 

2. Når Stemmeassistenten begynder at lytte efter din kommando, vil du kunne høre et kort 

lydsignal. Et visuelt ikon fremkommer også på skærmen. Du kan nu sige din kommando. Efter 

din kommando er registeret vil du hører endnu et lydsignal, og kort efter vil funktionen blive 

gennemført. 

3. Når gennemført, vil det visuelle ikon automatisk forsvinde og et nyt lydsignal afspilles, og den 

ønskede kommando udføres. Såfremt Stemmeassistenten ikke hører noget som helst, vil den 

returnere ”Sorry, I didn’t hear anything”. Såfremt Stemmeassistenten ikke forstår kommandoen 

eller hvis den ikke understøttes vil du hører ”Sorry, I didn’t catch that”. 

Herunder finder du en håndfuld kommandoer som du kan afprøve og komme godt i gang. Husk at 

sige ”Zoomy” eller benytte tastaturkommandoen CAPS LOCK + ALT + MELLEMRUM før du fremsiger 

hver kommando: 

• Hjælp 

• Zoom ind 

• Zoom ud 

• Aktiver zoom 

• Farve fra 

• Farve til 

• Tale til 

• Tale fra 

• Tal hurtigere 

• Tal langsommere 

Aktiver eller deaktiver Stemmeassisten 

For at slukke og derved deaktivere Stemmeassistenten skal du gøre et af følgende: 

• Benyt talekommandoen ”Stemmeassisten fra”. 

• Under Værktøjer fanen i ZoomText vinduet, tryk på Stemmeassisten knappen. 

• Under Værktøjer fanen i ZoomText vinduet, tryk på den nederste del af Stemmeassisten 

knappen (PILEN NED). Tryk på Indstillinger og fjern markeringen for ”Aktiver 

Stemmeassistenten”. 

• I Startup Guide, fjern markeringen for ”Aktiver Stemmeassistenten”. 

Bemærk venligst: Når Stemmeassistenten er slået fra vil mikrofon ikonet i øverste højre hjørne ikke 

være tilgængeligt. 

Deaktiver Vækningsordet 

Du kan deaktivere Vækningsordet og kun gøre brug af CAPS LOCK + ALT + MELLEMRUM 

tastaturgenvejen for at aktivere funktionen. Efter tastaturgenvejen kan du fremsige din kommando. 
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For at deaktivere Vækningsordet, gør et af følgende: 

• Benyt talekommandoen ”Vækningsord fra” eller ”Deaktiver Vækningsord”. 

• Fjerne markeringen ”Lyt efter Vækningsordet Zoomy” under Indstillinger for Stemmeassisten. 

Bemærk venligst: Når Vækningsordet er slået fra, skal du altid gøre brug af tastaturgenvejen CAPS 

LOCK + ALT + MELLEMRUM når du ønsker at gøre brug af Stemmeassistent funktionen. 

Deaktiver Stemmeassisten Lydsignaler 

For at slukke for de forskellige lydsignaler som associeres med Stemmeassistenten skal du gøre 

følgende: 

1. I ZoomText Vinduet under fanen Værktøjer, naviger til Stemmeassisten funktionen og tryk PIL 

NED. 

2. Naviger til og vælg Indstillinger. Et nyt vindue præsenteres for dig. 

  

3. Fjern markeringen for ”Aktiver Stemmeassisten lydsignaler” for derved at undgå lydsignalerne 

for aktivering af Stemmeassisten funktionen samt inden udførelsen af kommandoen. 

 

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 og 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 kan startes ved at navigere til ZoomText Menuen og elementet ZoomText 

Support, vil guide dig igennem hele processen. 

 

Overførsel af Indstillinger fra tidligere ZoomText udgivelser 

Når der opgraderes til en ny version af ZoomText vil brugerindstillinger fra tidligere versioner 

automatisk blive importeret. Dette inkluderer indstillinger og forbedringer såsom forstørrelsesniveau, 

farver, mus, musemarkører, markører samt specialindstillinger du kunne have oprettet for enkelte 

applikationer. Import sker i baggrunden (silent) – der gives ingen information eller dialogbokse der 
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præsenteres), og begynder den første gang du starter den nye version. Indstillinger fra tidligere 

versioner end til og med ZoomText 2019 bliver ikke importeret. 
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