Tansa Korrektur: Innføring
Tansa Korrektur kan legges til i de vanligste tekstredigeringsprogrammer og nettlesere, eller
integreres i ditt publiseringssystem. Tansa kommer opp som et valg merket ‘T’ eller ‘Tansa’ i
menylinjen, og dette er alt du trenger for å bruke Tansa.
Tansas korrekturrutiner sjekker teksten mot en hovedordliste med generelle ord og vendinger,
sammen med bedriftens interne ordliste (Auxiliary Dictionary). Den interne ordlisten er satt sammen
på grunnlag av bedriftens fagtermer og interne regler for ordvalg, forkortelser, tegnsetting m.m.
Tansa gir bakgrunnsinformasjon for rettelsene, slik at du kan se hvorfor et ord ble oppfattet som
galt eller suspekt. Hvis du er uenig i Tansas vurdering, kan du ignorere rettelsen.
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Tansa Korrektur-menyen
Tansa gjør ikke noe med teksten før du selv starter korrekturen,
så vi anbefaler å vente til teksten er så noenlunde ferdig. Dermed
slipper du å henge deg opp i unødvendige detaljer mens du skriver.
For å starte korrekturen, går du til ‘T’ eller ‘Tansa’ og velger Tansa
Proofing (<Navn på ordliste>).

TIPS: Hvis du har
markert en del av
teksten, er det den
som blir korrekturlest.
Hvis hele teksten skal
korrekturleses, må du
passe på at det ikke
er noen markeringer i
teksten.

Bildet over viser hvordan Tansa startes i en nettleser.

Bildet under viser hvordan Tansa kommer opp i menyen til InDesign.
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Slik bruker du Tansa
Når du starter Tansa, vil programmet bruke noen øyeblikk på å gå gjennom teksten.
Deretter åpnes Tansas korrekturvindu.
Vi skal se nærmere på korrekturvinduet nedenfor, men først vil vi vise et viktig poeng.
Når du markerer en linje i vinduet, vil det tilsvarende ordet eller uttrykket bli uthevet i originalteksten.
Dermed er det lett å se rettelsen i sammenheng.

TIPS: Hvis Tansa finner flere fore
komster av samme feil, vises en
svart pil ved siden av ordet. Du kan
klikke på pilen for å ekspandere
listen og se hver enkelt forekomst.
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Slik bruker du Tansa (2)

Virkemåten til korrekturvinduet kan tilpasses slik du selv ønsker.
Listen med rettelser kan sorteres på flere måter, og du kan gjøre en rekke andre valg.

Funnet viser alle
ord og uttrykk som
Tansa har flagget som
suspekte.

Endre til er Tansas
forslag til endringer.

Avkrysningsfeltene
brukes til å godta
eller forkaste Tansas
rettelser. Et kryss
i feltet betyr at du
godtar rettelsen.

Kilde er ordlisten eller
referanseverket som
begrunner rettelsen.
Pek på symbolet for å
få mer informasjon.

Ukjent angir at et
ord eller uttrykk ikke
finnes i systemet.

Foreslå lar deg sende
inn et ukjent ord eller
uttrykk til bedriftens
språkansvarlige, slik at
det kan inkluderes i den
interne ordlisten.

Advarsel angir at
et ord eller uttrykk
bør unngås (f.eks.
fordi det er vulgært,
klisjépreget eller
gammeldags).

Klikk på Godta for å
rette de ordene du har
satt en hake ved.

TIPS: Dette er samme liste som ble vist på forrige side, men den
er sortert etter Kilde ved å klikke på overskriften i den spalten.
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Slik bruker du Tansa (3)

Valg-menyen nederst til venstre i korrekturvinduet
lar deg gjøre egne tilpasninger for Tansa.
Du kan legge til to ekstra vindusområder,
Informasjonspanelet som viser kildebeskrivelsen for
hver rettelse, og Kontekstpanelet som viser teksten
umiddelbart før og etter rettelsen.
Du kan endre tekststørrelsen i korrekturvinduet, og
angi at om avkrysningsfeltene skal være avkrysset
eller ikke når vinduet åpnes.
Du kan også be om at Tansa skal gi forslag
for klarspråk, bruk og synonymer i tillegg til
standardforslagene.

Størrelsen på områdene
i korrekturvinduet kan
endres ved å dra i
skillelinjene mellom dem.

Informasjonspanel

Kontekstpanel
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Gjennomgang av forslag
Du kan Godta, Ignorere eller Overstyre Tansas rettelser.

1
2
3

Godta: Du er enig i Tansas forslag til rettelse, og setter et kryss i
avkrysningsfeltet før du klikker på Godta-knappen. Tansa endrer
bare de rettelsene du har krysset av.

Ignorer: Du er uenig i rettelsen og vil beholde teksten slik den er.
La avkrysningsfeltet stå tomt, så vil det ikke gjøres noen endring
når du klikker Godta-knappen.

Endre/Overstyre: Du er enig i at ordet bør endres, men vil ikke
bruke Tansas forslag. Da kan du dobbelklikke Endre Til-feltet og
skrive inn et nytt ord eller uttrykk. Avkrysningsfeltet blir avkrysset
automatisk.

Velg blant flere forslag: En gang imellom kan Tansa foreslå mer
enn én rettelse. Dette vises som en lokalmeny i Endre Til-feltet.
Klikk på menyen for å velge ett av alternativene. Avkrysningsfeltet
blir avkrysset automatisk.

Klikk på Godta: Når du har gått igjennom listen i korrekturvinduet,
må du klikke på Godta for å utføre rettelsene i teksten. Hvis du klikker
Avbryt, vil det ikke gjøres noen endringer i teksten.

TIPS: Tansa vil ikke ignorere et ord bare fordi du lar være å rette det. Så lenge ordet
forekommer i en av ordlistene, vil det dukke opp igjen neste gang du korrekturleser.
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Forslag til ordlisten
Hvis ukjente ord og uttrykk ikke er gale, ønsker du trolig å legge dem til i ordlisten.
Vanlige brukere kan ikke redigere ordlisten direkte, men de kan foreslå endringer for
bedriftens språkansvarlige, som kan gå gjennom forslagene i Tansa Web Admin.

Ved å klikke Pluss-symbolet i spalten til høyre kan du sende inn forslaget til
den språkansvarlige. Det åpnes et dialogvindu hvor du kan legge til ytterligere
informasjon om ordet.

TIps: Du trenger ikke
skrive ditt eget navn i
kommentarfeltet. Tansa
legger automatisk til
ditt brukernavn og en
tidsangivelse.
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Snarveier
Alternativer til mus: Tastatursnarveiene i Tansa gjør at du langt på vei kan slippe å
bruke mus i korrekturvinduet:

Tast

Handling

Pil ned

Gå til linjen nedenfor

Pil opp

Gå til linjen ovenfor

Mellomromstast

Slå avkrysning av/på

Høyrepil

Ekspander rettelse med flere forekomster (svart pil)

Venstrepil

Slå sammen rettelse med flere forekomster

Linjeskift

Rediger Endre Til-feltet

ESC

Avbryt handling
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