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Avansert
retteverktøy

Tansa Systems AS er et norsk selskap som i 1995 så behovet
for et mer avansert korrekturverktøy. Det ville forenkle
hverdagen til blant annet forlag og nyhetsbyråer, som ville bruke
mye mindre tid på selve korrekturjobben. I dag har vi mer enn
200 000 kunder over hele verden og finnes på 12 ulike språk.
Oversetter fra bokmål til
nynorsk
Med vår unike oversetter kan du
enkelt oversette tekst fra bokmål
til nynorsk. På denne måten kan
de som til daglig jobber med
nynorsk uten å ha dette som
sitt hovedmål, få et verktøy som
forenkler arbeidet.
Avansert retteverktøy
Tansa retter ikke bare ett og ett
ord, slik vanlige stavekontroller
gjør. Ordene ses på i en

sammenheng, og på den måten
oppdages og rettes enda flere
feil.
Samme språkregler for alle i
bedriften
Opprett din egen språkprofil ved
å sette opp eller importere
eksisterende husnormer.
Alle i din bedrift kobles til den
samme ordlisten og
følger dermed de samme
retningslinjene.

Klarspråk
Nynorsk oversetter
Lesbarhetsindeks
Tilpassede ordlister
Merkenavn

Integrert i din arbeidsprosess
Korrekturlesing av tekst er en
tidkrevende prosess. Våre
verktøy blir integrert i de
programmene du bruker til
daglig. På den måten rettes
teksten du skriver, uansett om
det er i en e-post, et Worddokument eller i andre
programmer.

Klarspråk
Stadig flere offentlige etater og
virksomheter tar i bruk klarspråk
og utarbeider egne klarspråksprofiler for bedre og enklere
språk. Tansa korrektursystem
tilbyr nå en løsning hvor
klarspråksprofilene blir bygd inn
slik at det er lett for de ansatte å
følge retningslinjene.

Lesbarhetsindeks
Med innbygd lesbarhetsindeks
kan du alltid være sikker på at
teksten du leverer, er tilpasset
dine lesere. Du kan enkelt måle
hvor lesbar teksten din er.

Tilpasset Microsoft Office
Tansa er tilpasset Microsoft
Office og kan dermed brukes
både i Word, PowerPoint og
andre Office-programmer.

Klar og feilfri
tekst
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