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Nyheder og Forbedringer i  

ZoomText 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 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 2022.2211.5.400 

- ZoomText 2022.2207.14.400 

- ZoomText 2022.2206.7.400 

- ZoomText 2022.2204.20.400 

- ZoomText 2022.2202.36.400 

- ZoomText 2022.2112.10.400 

- ZoomText 2022.2110.70.400 

- ZoomText 2022.2110.47.400 

https://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 2022.2211.5.400 
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. 

 

ZoomText version 2022.2207.14.400 
Følgende er en liste over ændringer fra version 2022.2206.7 til denne aktuelle udgave. 

• Løste et problem for Sight and Sound (virksomhed) hvor Zoom Vindue Justeringsværktøjet ikke 

fungerede korrekt ved brug af Forstørrelsesglas vinduet. 

• Et problem med at forstørrelsen som enkelte gange ikke automatisk kom tilbage efter skift af 

sprog i ZoomText vinduet blev håndteret. 

• Et problem med AppReader hvor et tryk på ESC mens et link var markeret resulterede i at 

linket ville blive aktiveret i stedet for at AppReader lukkede ned. 

• Løste et problem hvor AppReader ikke fungerede korrekt og som forventet i enkelte lukkede 

kiosk systemer. 

• Løste et problem hvor det forstørrede område ikke fulgte med ved brug af rullekommandoer 

såsom CAPS LOCK + SHIFT + HØJRE PIL. 

• Løste et problem med manglende tastatur ekko ved brug af DELETE til at slette tegn. 

• Ved brug af Hurtig Adgang Vinduet med en makedonsk udgave af ZoomText ville 

søgeresultaterne være engelsksproget. Det er nu løst. 

 

ZoomText version 2022.2206.7.400 
Herunder finder en liste over de fejl der er løst, og forbedringer der er implementeret. 

• ZoomText er blevet lokaliseret til følgende sprog: Makedonsk, Lettisk samt Albansk. 

• Løste et problem med Fokus Sporing ved brug af Acrobat DC Pro og ZoomText. 

• Løste et problem hvor AppReader ikke ville læse ved brug af Acrobat DC Pro og ZoomText. 

• Løste et problem hvor CAPS LOCK + V ikke flyttede musemarkøren rundt mellem de tilsluttede 

skærme. 

• Løste et problem hvor ZoomText lukkede ned ved forsøg på at indsætte en overskrift eller en 

sidefod i et Excel dokument. 

• Opdatering af Fokus og Muse Forbedring under Excel 365. 

• Løste et problem hvor Markør Forbedring ikke fulgte korrekt med ved brug af Notepad under 

Windows 11. 

• Forbedring af udglatningen af tegn som præsenteres i Windows Start Menuen sat også i Teams 

chatvinduet. 

• Løste et problem i Outlook hvor Markør Forbedringen og Tastatur Sporing ville forsvinde efter 

brug af Kontekst Menu. 
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ZoomText version 2022.2204.20.400 
De følgende punkter er forbedringer og løsninger i denne nye april 2022 opdatering. 

• Løste et problem hvor CAPS LOCK + V ikke skriftede mellem skærmene tilsluttet til computeren 

med ZoomText kørende. 

• Løste et problem med museekko når ZoomText og ARC konsol applikationen kørte samtidigt. 

• Løste et problem hvor kommandoer med rullehjul ikke fungerede i forstørrede skærmbilleder. 

• Løste et problem der resulterede i at indstillinger for talen ikke blev gemt efter genstart ved 

brug af internationale ZoomText versioner. 

• Løste et problem med Hurtig Adgang vinduet som ikke startede ved brug af internationale 

ZoomText versioner. 

• Løste et problem hvor det kunne være svært at aflæse den forstørrede tekst i et Chrome 

adressefelt. 

• Løste et problem som opstod med Excel 2016 og Excel 365 hvor det korrekte tegn ikke blev 

annonceret ved navigation gennem celler og formularfeltet. 

• Forbedringer af ydeevnen for Fokus Forbedring ved navigation i celler i en Excel fil. 

• Løste et problem med Markør Forbedringen som forsvandt i enkelte Word menuer. 

• Løste et problem med iTunes som kunne bryde sammen ved forsøg på at redigere navnet på 

en lydbog. 

• Menu elementet Skærmkort er flytter fra ZoomText fanen og Præferencer til ZoomText fanen 

efterfulgt af ZoomText Support. 

 

ZoomText version 2022.2202.36.400 
I det følgende præsenteres du for de forbedringer som denne februar opdatering bringer med sig: 

• Du kan nu aktivere en forsinkelse for din musemarkør, når du flytter denne fra en skærm til en 

anden, ved benyttelse af flere skærme. Som standard vil forsinkelsen være indstillet til 0,25 

sekunder. Du kan justere på forsinkelsen ved brug af indstillingen ”Forhindre musemarkør i at 

skifte skærm”, som du finder under Flere skærme indstillingerne. 

• Stabilitets og ydelsesevne forbedret for følgende applikationer sammen med ZoomText: 

o Microsoft Edge 

o Microsoft Excel 

o Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) 

o Agent Ransack File Search Utility 

o Antidote 11 and Antidote 10 Writing Assistance Software 

• ZoomText kan nu installeres og køres på Windows 11 SE operativsystemet. 

• Løste flere problemer med fokus forbedringer so opstod ved navigation i kombobokse i 

Outlook 365 / 2016 samt Word 365 / 2016. 

• Løste et problem hvor ZoomText kunne lukke ved skift mellem Kontaktpersoner og Opgaver i 

Outlook 365 / 2016. 

• Løste et problem med tastatur ekko (når dette var indstillet til Ord) som ikke fungerede korrekt 

i forskellige redigeringsfelter i Firefox. 

• Løste et problem med markør forbedringen som blev utydelig og ikke fulgte korrekt med ved 

indskrivning i Google Docs. 

• Løste et problem med AppReader som havde udfordringer med at læse nummereret lister. 
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ZoomText version 2022.2112.10.400 

Ny Hurtig Adgang Søgefunktion i ZoomText 2022 

I Hurtig Adgang værktøjet kan du nu søge efter og hurtigt udføre forstørrelses- og talefunktioner, 

tilføje elementer til din genvejsliste, samt læse en kort beskrivelse af de enkelte funktioner. 

Gør brug af søgefunktion til at starte en genvej 

Du finder søgefeltet øverst oppe i Hurtig Adgang vinduet. 

 

For at vælge og starte en funktion ved brug af Søgning, gør følgende: 

1. Naviger til Søg i Hurtig Adgang vinduet og indskriv et søgeord associeret med den funktion som 

du leder efter. Dine søgeresultater vil blive præsenteret i Hurtig Adgang vinduet. Du vil 

maksimalt få præsenteret seks elementer. Er listen tom, forsøg igen ved brug af et andet ord. 

Bemærk venligst: Såfremt du ønsker at lære mere om enhver genvej som du finder i listen, naviger til 

og vælg Mere information knappen for at få en kort beskrivelse. Knappen er placeret ud for hver 

genvej i listen og du kan vælge den ved brug af din mus eller HØJRE PIL knap. 

 

2. Aktiver den funktion du har ledt efter. 

 

Andre ændringer 

• Når du starter ZoomText for første gang vil Hurtig Adgang vinduet nu blive vist på samme 

skærm som ZoomText vinduet, ved brug af flere skærme. 

• Hurtig Adgang vinduet vises nu i det korrekte skærmbillede hvis du skifter fra 

flerskærmstilstand til enkeltskærmstilstand. 

• Hurtig Adgang funktionen er blevet lokaliseret til brug i Rusland. 

• Løste et problem hvor focus forbedring ikke ville blive på det valgte element i Hurtig Adgang 

vinduet. 

• Lettisk sprog er nu tilføjet til ZoomText programmet. 

• Løste et problem hvor ZoomText ikke sporede korrekt ved brug af Google Chrome’s Caret 

Browsing udvidelse. 

• Løste et problem med ZoomText Optager ikke genkendte kopieret tekst. 
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• Løste et problem med musemarkøren i Edge, Chrome samt Firefox. 

• Løste et problem hvor ZoomText ikke annoncerede læst/ikke læst status i Outlook e-mails. 

• Løste et problem hvor ord ikke blev ekkoet som forventet ved navigation igennem celler i Excel. 

• Løste et problem hvor museekko ikke læste tabeller korrekt i Edge, Chrome samt Firefox. 

 

ZoomText version 2022.2110.70.400 
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 2022.2110.47.400 
Denne nyeste version 2022 indeholder en række nyheder samt forbedringer. De præsenteres 

herunder. 

 

Lås Hurtig Adgang funktionen 

Som standard vil Hurtig Adgang vinduet nu blive fastlåst til et af de fire hjørner af din skærm når du 

starter ZoomText. Dette giver dig en fast plads til Hurtig Adgang vinduet, som du nemt kan komme til, 

når det mister fokus. Det vil også være nemmere at flytte til med et forstørret skærmbillede. 

Hurtig Adgang vinduet kan blive låst til det øverste højre hjørne, øverste venstre hjørne, nederste 

højre hjørne eller nederste venstre hjørne af skærmen. Ønsker du at ændre på placeringen kan du 

gøre følgende: 

1. Såfremt Hurtig Adgang vinduet ikke er udvidet, benyt knappen Vis genveje navne for at udvide 

det. 

 
2. Benyt nu knappen Tilpas efterfulgt af Præferencer. 

 
3. Marker Lås automatisk til skærmhjørne elementet og angiv den ønskede placering i Hjørne 

kombo boksen. 

 

Forbedringer for Stemmeassistent 

• Standard vækkeord til ZoomText er nu ”Hey Zoomy”, hvor det for JAWS er ”Hey Sharky”. 

 

Understøttelse af Windows 7 samt 8.1 ophører for JAWS og ZoomText 

For at være i stand til at holde trit med den fortsatte avancering af Microsoft Windows teknologien, vil 

JAWS og ZoomText 2022 ikke længere understøtte Windows versioner tidligere end Windows 10. Der 
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vil også fortsat være forbedringer at arbejde med for Windows 11, og flere er allerede planlagt i de 

kommende måneder. Tidligere versioner af JAWS og ZoomText software vil fortsat være tilgængeligt 

på producentens website, til tidligere versioner af Windows. 

 

Generelle forbedringer 

• Løste et problem hvor indskrivnings ekko ikke fungerede korrekt når en besked i Skype blev 

skrevet. 

• Løste et AppReader problem hvor sætninger- og afsnits- læsegenveje blev ignoreret i 

TekstVisning tilstand. Dette resulterede i uafbrudt læsning i Word og Notesblok dokumenter. 

• Løste et problem med ekko funktionen ved brug af AppReader i Chrome og Edge. 

• Løste flere forskellige problemer med markør forbedringer og fokus sporing under Outlook, 

browsere samt WordPad. 

 

• Løste et problem hvor Google Chrome ville stoppe med at svare ved læsning af bestemt 

indhold med museekko aktiveret. 

• Løste et problem med ZoomText ved opstart. Fokus ville springe direkte til Hurtig Adgang 

ikonet i ZoomText vinduet, og flyttede ikke automatisk til aktiveringsvinduet som forventet. 

• Løste et problem hvor markør forbedringen ikke fremkom ved indskrivning i Indeks 

redigeringsfeltet i ZoomText Hjælp. 

• Løste et problem relateret til markør forbedrings funktionen, hvor denne ikke blev på selve 

markøren ved navigation i applikationer såsom Word og WordPad. 
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