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Oversigt over Dictus talekommandoer i Windows 7, 8 & 10 

Opstart 

Mikrofonvindue 

“Start aflytning” Tænd mikrofon. Skifter fra dvale- til lyttetilstand i 
Mikrofonvinduet 

”Stop aflytning” Sluk mikrofon. Skifter fra lytte- til dvaletilstand i 
Mikrofonvinduet 

”Flyt talegenkendelse” Flytter Mikrofonvinduet fra toppen af skærmen til 
bunden, eller fra bunden til toppen 

”Vis egenskaber for talegenkendelse” Virker som at højreklikke på Mikrofonvinduet. Viser 
opsætning og egenskaber for talegenkendelse 

”Minimér talegenkendelse” Mikrofonvinduet miniméres og forsvinder fra 
skærmen 

”Gendan talegenkendelse” Mikrofonvinduet gendannes 

Computerstyring 

Musegitter 

"Vis musegitter” Inddeler skærmen i 9 nummererede felter.  

”Nummer 2” Sig et tal mellem 1-9 indtil du har indkredset hvad 
du ønsker at klikke på 

”Fortryd” Går tilbage til den forrige opdeling af skærmen 

”Dobbeltklik” Flytter musen til det udvalgte felt på skærmen og 
laver dobbeltklik 

”Klik” Flytter musen til det udvalgte felt på skærmen og 
laver enkelt klik 

”Enter” Virker som at trykke på ”Enter” tasten når et 
element på skærmen er valgt med ”Klik” 

”Luk musegitter”, ”Annullér” eller ”Afslut” Afslutter visning af musegitter på skærmen 

”Klik på nummer 2” Klikker i midten af nummer 2. Tallet kan være 
mellem 1-9 

”Markér” Markérer i midten af det valgte felt. Svarer til at 
holde venstre museklik nede. Skærmen bliver igen 
inddelt i 9 felter hvor du nu skal vælge hvor du vil 
trække din markéring hen. Sig ”Okay” når du har 
valgt placering 
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Vis nummer 

”Vis numre” eller ”Vis nummer” Enkel måde at klikke på et program, en knap, et link 
eller et vilkårligt element 

”1 okay”, ”15 okay”, ”Nummer 17 okay”,  
”Nummer 23 okay” 

Vælg et nummereret element 

”Nummer 9 dobbeltklik” eller ”Dobbeltklik 9” Dobbeltklik på et nummereret element 

”Nummer 2 højreklik” eller ”Højreklik 2” Højre klik på et nummereret element 

 

Talegenvejstaster 

”Fortryd” Fortryd sidste handling. Virker som Ctrl + Z 

”Tast kontrol Alpha” Markér alt. Virker som Ctrl + A 

”Tast kontrol Charlie” Kopiér. Virker som Ctrl + C 

”Tast kontrol Victor” Indsæt. Virker som Ctrl + V 

”Tast kontrol X-ray” Klip. Virker som Ctrl + X 

”Tast Windows Sierra” Søg. Virker som Windows + S 

 

Scroll kommandoer 

”Scroll ned” eller ”Rul ned” Scroller ned 

”Scroll 4 gange ned” Scroller mere ned. Tallet kan være fra 2-20 

”Scroll 1 side ned” Scroller en side ned. Tallet kan være fra 1-20 

”Scroll op” Scroller op 

”Scroll 10 gange op” Scroller mere op. Tallet kan være fra 2-20 

”Scroll 1 side op” Scroller en side op. Tallet kan være fra 1-20 

”Scroll til højre” og ”Scroll til venstre” Scroller henholdsvis til højre og til venstre. Virker 
kun i nogle programmer 

 

Vinduer 

”Minimér vindue” Minimérer det aktuelle program så det vises i 
proceslinjen i bunden af skærmen 

”Maksimér vindue” Maksimérer det aktuelle program vindue til at fylde 
hele skærmbilledet 

”Gendan vindue” Vinduets størrelse på skærmen er ”normal”, dvs. 
ikke maksiméret eller miniméret 

”Luk vindue” Lukker det aktuelle vindue eller program 

”Vis skrivebord” Minimérer alle programvinduer til proceslinjen og 
viser computerens skrivebord 

”Startmenu” Viser startmenuen 
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Vælg program 

”Skift program” Åbner et vindue der viser de åbne programmer 

”Nummer 2” Vælger nr. 2 på listen over åbne programmer. Tallet 
kan være fra 1-9 

”Næste” eller ”Forrige” Er der flere programmer åbne end hvad vinduet kan 
vise, skal man sige ”næste” for at se næste side. 
Hvis du vil tilbage til forrige side skal du sige 
”forrige” 

”Okay” Skifter til det valgte program 

”Fortryd” eller ”Annullér” Lukker vinduet 

 

Bekræft, klikke 

”Okay” eller ”OK” Kan bruges når der er en ”Okay” eller ”OK” knap 

”Fortryd” eller ”Fortryd handling” Annullérer seneste handling 

”Enter” Virker som at trykke på enter-tasten 

”Tab” eller ”Tabulator” Flytter markéring af knapper i vindue til næste knap 

”Skift tab” eller ”Skift tabulator” Flytter markéring af knapper i vindue til forrige 
knap 

”Klik her” Virker som at klikke på venstre museknap 

”Dobbeltklik her” Virker som at dobbeltklikke på venstre museknap 

”Højreklik her” Virker som at højreklikke på højre museknap 

Dikteringskommandoer 

Generelt 

”Fortryd”  Fortryd sidste handling 

”Slet dette” Sletter det markérede eller det seneste dikterede 
tekst 

”Slet ord” Sletter det ord som markøreren står tættest på 

”Slet sætning” Sletter hele sætningen som markøren står i 

”Slet afsnit” Sletter hele afsnittet markøren står i 

”Backspace”  Sletter et tegn til venstre for markøren 

”Slet”  Sletter et tegn til højre for markøren 

”Ny linje” Laver ny linje 

”Nyt afsnit” Laver nyt afsnit 

”Tab” eller ”Tabulator” Indsætter tabulatorstop 

 

Navigér dokument 

”Gå til start af sætning” Går til starten af sætningen som markøren står i 

”Gå til slutning af sætning” Går til slutningen af sætningen som markøren står i 

”Gå til forrige sætning” Går til første ord i forrige sætning 

”Gå til næste sætning” Går til første ord i næste sætning 

”Gå til start af linje” Går til starten af den linje som markøren står i 

”Gå til slutning af linje” Går til slutning af den linje som markøren står i 
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”Gå til start af afsnit” Går til starten af afsnittet som markøren står i 

”Gå til slutning af afsnit” Går til slutningen af afsnittet som markøren står i 

”Gå til forrige afsnit” Går til første ord i forrige afsnit 

”Gå til næste afsnit” Går til første ord i næste afsnit 

”Gå til start af dokument” Går til starten af dokumentet 

”Gå til slutning af dokument” Går til slutningen af dokumentet 

”Gå 4 ord tilbage” Flytter markøren 4 ord tilbage. Tallet kan være fra 
1-20 

”Gå 8 ord frem” Flytter markøren 8 ord frem. Tallet kan være fra 1-
20 

”Gå op” Flytter markøren op 

”Gå ned”  Flytter markøren ned 

”Gå frem” eller ”Gå til højre” Flytter markøren til højre 

”Gå tilbage” eller ”Gå til venstre” Flytter tekstmarkøren til venstre 

 

Slette 

”Slet forrige 7 ord” Sletter de 7 ord der står før markøren. Tallet kan 
være fra 1-20 

”Slet næste 12 ord” Sletter de 12 ord der står efter markøren. Tallet kan 
være fra 1-20 

”Slet afsnit” Sletter hele afsnittet markøren står i 

”Slet forrige afsnit” Sletter hele afsnittet før markøren. Bemærk at 
markøren skal stå mellem afsnit 

”Slet næste afsnit” Sletter hele afsnittet efter markøren. Bemærk at 
markøren skal stå mellem afsnit 

”Slet sætning” Sletter hele sætningen som markøren står i 

”Slet forrige sætning” Sletter hele sætningen før markøren. Bemærk at 
markøren skal stå lige efter punktum 

”Slet næste sætning” Sletter hele sætningen efter markøren. Bemærk at 
markøren skal stå lige efter punktum 

 

Markére 

”Markér ord” Markérer det ord som markøren står i 

”Markér forrige 9 ord” Markérer de 9 ord der står før markøren. Tallet kan 
være fra 1-20 

”Markér næste 11 ord” Markérer de 11 ord der står efter markøren. Tallet 
kan være fra 1-20 

”Tast kontrol Alpha” Markérer al tekst  

”Markér dette” Markérer den senest dikteret tekst 

”Ryd markéring” Fjerner markéringen 
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Redigering 

”Ret forrige ord” Ret forrige ord af den dikterede tekst. 

”Ret næste ord” Ret næste ord af den dikterede tekst. 

”Ret forrige 10 ord” Ret de forrige 10 ord af den dikterede tekst. Tallet 
kan være fra 1-20. Bemærk: Virker ikke ved 
afsnitskift 

”Ret næste 8 ord” Ret de næste 8 ord af den dikterede tekst. Tallet 
kan være fra 1-20. Bemærk: Virker ikke ved 
afsnitskift 

”Gør forrige 3 ord til store bogstaver” Gør de 3 ord før markøren til store bogstaver. Tallet 
kan være fra 1-20 

”Gør næste 17 ord til store bogstaver” Gør de 17 ord efter markøren til store bogstaver. 
Tallet kan være fra 1-20 

”Ret til stort begyndelsesbogstav” Giv et ord stort begyndelsesbogstav. Virker på det 
ord som markøren står i 

”Klip” eller ”Klip dette” Klipper den markerede tekst. Virker som Ctrl + X 

”Kopiér” eller ”Kopiér dette” Kopiér den markerede tekst. Virker som Ctrl + C 

”Indsæt” eller ”Indsæt dette” Indsætter tekst fra udklipsholderen. Virker som Ctrl 
+ V 

”Vis alternativer” Viser forslag til alternative dikteret ord som 
markøren står ved. Har du markeret flere dikterede 
ord vil du få vist forslag for det markerede 

”Start stavning” Der åbnes et dialogvindue hvor du kan stave et ord 
ved brug af NATO alfabetet.  

 

Taster på tastaturet hvor man ikke behøver at sige ”Tast” eller ”Tryk på” først 

”Delete” 

”Backspace” 

”Enter” 

”Page Up” 

”Page Down” 

”Tabulator” 

”Escape” 

 

Nogle talekommandoer bruger ord der kan udskiftes med et andet. 
Her er en liste over de mest brugte 

”Forrige” og ”Forregående” 

”Næste” og ”Efterfølgende” 

”Tast” og ”Tryk på” 

”Scroll” og ”Rul” 

”Shift” og ”Skift” 

”Tab” og ”Tabulator” 
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Vil du trykke på en tast på tastaturet, skal du sige ”Tryk på...” eller ”Tast...” efterfulgt af en vilkårlig tast. Fx: 

”Tast shift 3” for at skrive #, eller ”Tryk på funktionstast 1” for at trykke F1. 

Hvis du vil trykke på flere taster uden at skulle sige ”Tryk på...” eller ”Tast...” skal du sige ”Start tastatur” for 

at starte tastatur-tilstand. I denne tilstand kan du indtale flere tegn ad gangen. Når du er færdig skal du sige 

”Stop tastatur” for at vende tilbage til normal tilstand. 

 

NATO alfabetet 

I Dictus skal man i nogle tilfælde sige et bogstav. For at forøge genkendelsen er det lavet således, at man ikke 

siger bogstavet, men siger et ord fra NATO’s fonetiske alfabet. 

 

Her kan du se alfabetet: 

 

‘a’  Alpha  ‘k’  Kilo  ‘u’  Uniform  

‘b’  Bravo  ‘l’  Lima  ‘v’  Victor  

‘c’  Charlie  ‘m’  Mike  ‘w’  Whisky  

‘d’  Delta  ‘n’  November  ‘x’  X-ray  

‘e’  Echo  ‘o’  Oscar  ‘y’  Yankee  

‘f’  Foxtrot ‘p’  Papa  ‘z’  Zulu  

‘g’ Golf ‘q’  Quebec   

‘h’  Hotel  ‘r’  Romeo  ‘æ’  Æsel / Ægir  

‘i’  India  ‘s’  Sierra  ‘ø’  Østers / Ødis  

‘j’  Juliette  ‘t’  Tango  ‘å’  Åbenrå / Åse  

 


