Alle kan læse og skrive
med CD-ORD
•	Få succes med læsning selv om
du er ordblind.
• Skriv bedre tekster med færre fejl.
•	Få selvtillid og mod på at lære.

CD-ORD

Hvad er CD-ORD?
CD-ORD er Danmarks mest roste og udbredte værktøj til læseog skrivestøtte. Med CD-ORD på pc’en kan du få læst al tekst
op på nettet, i pdf-filer og Office-programmer. Når du selv
skal skrive, får du hjælp af ordforslag.
Brug CD-ORD som et personligt redskab, der kompenserer for læse- og skrivevanskeligheder. Eller
som et læremiddel, der hjælper alle med at læse
og skrive bedre. Også på andre sprog.

CD-ORD er blevet konstant udviklet og forbedret
over de sidste 25 år og har i adskillige forskningsprojekter vist sin evne til at forløse nyt potentiale
hos personer med læse- og skrivevanskeligheder.

Med CD-ORD kan du:

80 procent af alle grundskoler abonnerer allerede
på CD-ORD til deres elever og lærere, og programmet
indgår som kompenserende hjælpemiddel i statens
it-pakker (it-rygsække) på ungdomsuddannelserne.

•	læse på et alderssvarende niveau på trods
af læsevanskeligheder
• skrive bedre og mere korrekte tekster
•	skrive på andre sprog og høre ord udtalt
med korrekt accent
•	lave tekst om til mp3, som du kan tage
med på mobil afspiller
•	undersøge ord i teksten: deres betydning,
bøjning og brug
• knække læsekoden – skrive dig ind i læsning.

Featureliste
•	Oplæsning med forskellige strategier
og highlight
•	Kontekstbaserede ordforslag på dansk
og engelsk
•	Stavehjælp på dansk og engelsk
•	Automatisk forslag til næste ord
(ordprædiktion)
• Generér egne ordlister (ekstra ordforråd)
• Søgning af ord ved hjælp af jokertegn
•	Ordforslag vises, når markøren placeres
i et ord (hjælp til korrektur)

CD-ORDs værktøjslinje ses som en diskret bjælke,
der kan flyttes rundt på skærmen.
Her er den placeret lige over teksten.

• Marker tekst og lav lydfil (mp3)
•	Integreret ordbog med betydning,
bøjning og brug
•	Oplæsning på mere end 40 sprog
(kræver tilkøb).
CD-ORD sikrer, at du får oplæsning overalt:
Word-tekster, regneark, pdf-filer, hjemmesider,
Minecraft, menuer, knapper osv.

Læs med lyst og skriv med stil
CD-ORDs læse- og skrivestøtte frigør mentale ressourcer,
så du kan koncentrere dig om det vigtige: tekstens indhold.
CD-ORD ses som en diskret værktøjslinje, der kan
placeres fleksibelt på skærmen. Værktøjslinjen
giver adgang til en række personlige indstillingsmuligheder, der gør CD-ORD til et ekstra effektivt
kompenserende læse- og skriveværktøj.

Oplæsning giver adgang til viden og fællesskab

Mobil læsning

Med oplæsning fra CD-ORD kan du læse dig til præcis
den samme viden som dine læsestærke kammerater
eller kolleger. Vælg oplæsningsstrategi ud fra
formålet med din læsning: fx at få læst hele teksten
eller kun enkelte, svære ord. Få fremhævet ordene,
efterhånden som de læses op, så du kan holde fokus
på teksten.

CD-ORD giver dig også den helt unikke mulighed
for at gemme tekster som mp3-lydfiler, som du
kan høre på din mobile afspiller.

Du kan træne dig op til at høre op til 600 ord i
minuttet – og dermed få ekstra tid til andre opgaver.

Ordforslag: Skriv tekster med færre fejl
Ordforslagene giver dig friheden til at producere
tekst, selv om du har svært ved at stave. Du får vist
ordlister med forslag til ord, der meningsfuldt kan
fortsætte din sætning eller fuldende det ord, du har
begyndt. Få CD-ORD til at læse din færdige tekst op
– så kan du høre, om du har lavet fejl eller om sproget
trænger til en opstramning.

Ordbog

SkanRead: Gør tekster tilgængelige

I CD-ORDs hjælpsomme ordbog kan du slå genvej
til retskrivning, grammatisk viden og et udvidet
ordforråd. Du får Den Danske Ordbog (DDO) og
en engelsk-dansk ordbog. Og ekstra hjælp i form
af fx oplæsning af alle ord, ordforslag til søgninger
og direkte søgning på bøjningsformer.

Når papirtekster skannes almindeligt, bliver
teksten til et låst billede. SkanRead skanner,
så de enkelte tegn kan genkendes (OCR: ’Optical
Character Recognition’) og dermed læses op
og redigeres med CD-ORD.

Fagordlister og egne ordlister

Profiler

Du udvider CD-ORDs ordforråd
ved at tilføje fagordbøger om fx
jura, maskinlære eller sundheds
pædagogik. Så bliver det nemt at
stave til respirationsmuskler og
aflastningsventiler. Du kan også
generere dine egne, emnespecifikke ordlister ud fra tekst på fx
internettet og få ordlister til emner
som nordisk historie, Harry Potter-
universet eller rumfart. På billedet
til venstre ses øverst den almindelige ordliste, nederst listen med
importerede fagord.

Du kan bruge CD-ORDs standardprofiler, men
muligheden for at tilpasse profiler er en af de
funktioner, der for alvor adskiller CD-ORD fra andre
læse- og skriveværktøjer. Ud over indstilling af
sprog, udtale, stemmer, oplæsningshastighed
m.m., kan du også indstille, hvilke fejltyper
CD-ORD skal afhjælpe.

Se det ord!
Hvis du har svært ved at se, kan du bruge briller. Hvis du har svært ved
at læse, kan du bruge CD-ORD.
CD-ORD er dine øjne, når teksten er en barriere.
Det kan være, at du er ny læser og skal koble
bogstavernes tegn med deres lyde for at blive
en dygtig læser.
Måske har du i en periode brug for ekstra støtte
til at knække læsekoden, læse med tilstrækkelig
hastighed eller få teksten til at give mening.

Eller måske er du ordblind og skal bruge CD-ORD
som et hjælpemiddel til at skaffe dig viden og til
at kunne deltage i undervisningen, på jobbet og
i sociale sammenhænge på lige fod med alle
andre.
Når du ser og hører teksten gennem CD-ORD,
kan du nemlig lære præcis det samme, som dine
læsestærke kammerater eller kolleger.
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Få mere information om IntoWords på
www.mv-nordic.com eller telefon 6591 8022.
IntoWords
– er et læse- og skriveværktøj, der følger dig på tværs af platforme
og miljøer, uanset om du arbejder på pc, Chromebook, Mac, iPad,
iPhone og Android eller Google Apps og Office 365. IntoWords giver
samme kvalitet af ordforslag og oplæsning som CD-ORD, men har
færre indstillinger og er mere enkel at komme i gang med.

CD-ORD
– er Danmarks bedste læse- og skrivestøtteprogram til ordblinde.
Programmet letter læsning og skrivning på pc: læser tekster op,
giver dig ordforslag til din egen tekst, gør tekst tilgængelig for
oplæsning og redigering og laver tekst om til lydfiler. Du kan få
læst tekster på flere sprog.personlige indstillingsmuligheder.

Lucernemarken 17, 5260 Odense S
Telefon: 65 91 80 22
www.mv-nordic.com

