Tansa Web Admin: Innføring
Tansa Web Admin er et interaktivt verktøy for å administrere Tansas korrekturrutiner.
Samtidig er det en søkbar referanse til bedriftens språkprofil.
En eller flere språkansvarlige i bedriften vil ha adgang til å redigere ordlistene og
legge inn nye ord og uttrykk. Standardbrukere kan ikke gjøre endringer, men kan
sende forslag til de språkansvarlige om rettelser og tillegg.
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Innlogging
Du logger inn til Tansa Web Admin med epostadresse og passord.
Dine rettigheter avhenger av din brukerstatus og gruppe. Du får tilgang til Tansa Web Admin
gjennom en vanlig nettleser på PC, Macintosh eller nettbrett.

Merk: Alle brukere med tilgang til Tansa Web Admin kan bruke tekstbehandlingsfunksjonen,
som gjør det mulig å korrekturlese tekst selv om den aktuelle maskinen ikke har Tansa
installert. Se side 11 for nærmere informasjon.
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Tilleggsordliste
Når Tansa Web Admin starter, kommer du alltid til siden Entries (Oppføringer), som inneholder
alle ord og uttrykk i bedriftens tilleggsordliste (Style Guide). På denne siden kan du søke opp
eller navigere til hver enkelt oppføring.
Ved å holde musen over symbolene på siden vil du få opp en pop-up beskrivelse av funksjonen.

Klapp sammen sidefelt
Søk

Antall oppføringer

Filter
Legg til

Rediger
Import

Merk: Oppføringene er alfabetisk ordnet, med skilletegn og tall øverst.
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To måter å søke på

1

Vilkårlig søk: Skriv inn et tegn, et ord eller et uttrykk, så vil hver oppføring som inneholder
søkestrengen vises, enten den er i tittelen eller beskrivelsen (informasjonsdelen).
I dette eksemplet ble det funnet flere oppføringer med uttrykket “World War II”, noen steder
i tittelen og noen steder i beskrivelsen.

2

Start med: Når du skriver i søkefeltet, vises en rute med ‘Start With’ og et avkrysningsfelt.
Hvis du setter kryss i dette feltet er det bare titler (korrekte ord og uttrykk) som vil bli vist.
Ved å søke på ‘World War’ vises titlene ‘World War I’ og ‘World War II’.

Merk: For å få tilbake den komplette listen med oppføringer, sletter du innholdet i søkefeltet
og taster Enter.
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Legge til og redigere oppføringer
Enten du legger til en ny oppføring eller redigerer en eksisterende, bruker du de samme feltene.
Disse feltene beskrives i detalj på neste side.

Add

Klikk på Pluss-symbolet i øverste høyre hjørne for å legge til en ny oppføring
i Tilleggsordlisten.

Edit

For å redigere en eksisterende oppføring, klikker du på blyantsymbolet til høyre
for tittelen.

De andre symbolene til høyre for tittelen er:
Pause: Behold denne oppføringen, men deaktiver den. Tansa vil ignorere den ved korrekturen.
Play: Aktiver denne oppføringen igjen. Dette symbolet vises bare ved deaktiverte oppføringer.
Delete: Fjern denne oppføringen fra ordlisten.
Se side 8 for mer om aktive og inaktive oppføringer.

Tansa Web Admin: Innføring – 5

Legge til og redigere oppføringer (2)

Når du lager en ny oppføring med Add-knappen, åpnes siden Add Entry (Legg til oppføring).
Feltene på siden er i utgangspunktet tomme. Nedenfor vises funksjonen til de enkelte feltene.
Flag as Warning: Gjør brukerne oppmerksom
på at uttrykket kan være gammeldags, vulgært
eller klisjépreget. Advarslene merkes med det
røde fareskilt-symbolet.

*{

Do not hyphenate: Et kryss her
gjør at Tansa ikke vil påvirke
delingen av ordet. (Dette gjelder
bare for brukere som har installert
Tansa Orddeling.)

{

*

Type er en lokalmeny som lar deg merke en oppføring som ord/uttrykk, egennavn eller forkortelse.
Hvis oppføringen har stor forbokstav (f.eks. Peder Ås eller Hardangervidda) vil typen automatisk
settes til egennavn.
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Legge til og redigere oppføringer (3)

Dette eksemplet viser en oppføring for den amerikanske pensjonsspareplanen 401(k).
Merk at feltet Entry alltid er den korrekte stavemåten, og feltet Search for er en feil.
Tansa søker etter det gale uttrykket og erstatter det med det korrekte.

Allow all uppercase:
Gjør at Tansa vil godta
at ordet skrives med
bare store bokstaver.

Algorithmic correction: Velges
automatisk for oppføringer med fem
eller flere tegn. Dette gjør at Tansa
automatisk foreslår rettelser basert
på tidligere stavefeil.

Dictionaries: Bedrifter som bruker flere
ordlister (f.eks. bokmål og nynorsk) kan
legge til oppføringen flere steder samtidig.

Created/Modified: Gjør det
mulig å se når oppføringen er
opprettet og eventuelt redigert.

Tansa Web Admin: Innføring – 7

Filtrering av oppføringer
Filter-funksjonen, som aktiveres ved å trykke på symbolet til høyre, lar deg velge hvilke
oppføringer som skal vises i listen.

Listen over oppføringer kan sorteres etter Ordliste, Type (Ord/uttrykk, egennavn eller
forkortelse) og Entry Type (aktiv eller inaktiv).
Listen sorteres normalt på Aktive oppføringer, siden det er de termene Tansa søker etter under
korrekturprosessen. Inaktive oppføringer, som ignoreres av Tansa, kommer i tre varianter som
listen kan sorteres etter individuelt:
Forslag fra brukere
Brukerne kan sende forslag til nye oppføringer via funksjonen Suggest to dictionary. Disse
forslagene må gjennomgås av en språkansvarlig før de kan gjøres aktive.
Importerte
Når oppføringer legges til med Import-funksjonen, gjøres de inaktive for at språkansvarlige kan
gå gjennom dem før de tas i bruk. Se side 10 for mer informasjon om import av oppføringer.
Deaktiverte
Dette er oppføringer som har blitt gjort inaktive med ‘pauseknappen’ (se s. 5). Det kan f.eks.
være person- og stedsnavn som har vært aktuelle under et OL, men som er mindre relevante
etter at lekene er over.
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Import av oppføringer
Flere oppføringer kan importeres på én gang med Import-funksjonen.
Oppføringene må være lagret som ren tekst (.TXT) fra programmer som Microsoft
Notepad eller Apple TextWrangler.

Se side 10 for mer informasjon om
hvordan et import-dokument settes opp.
Importerte oppføringer gjøres automatisk
inaktive, slik at de kan gjennomgås av
språkansvarlige før de tas i bruk.

Endre flere oppføringer på én gang
Siden Manage Entries (Rediger oppføringer) lar deg gjøre endringer
på flere oppføringer samtidig. Oppføringene kan gjøres aktive/inaktive
eller slettes.

Tansa Web Admin: Innføring – 9

Dokumentformat for import
Import-funksjonen lar deg importere flere oppføringer på én gang fra et dokument i rent
tekstformat (.TXT). Disse eksemplene viser hvordan et slikt dokument settes opp.

Enkle oppføringer som bare inneholder den korrekte termen uten annen informasjon,
skrives rett inn med linjeskift etter:
Al Franken
Angus King
Ed Markey

Hvis det er flere felter i oppføringen, skilles de med tabulator som vist her.
Merk at den GALE formen kommer først.

[Gal form] TAB [Korrekt form] TAB

[Informasjon] LINJESKIFT

Alan Franken
Live.
Angis King

Al Franken

Democrat, comedian, from Minnesota. Worked on Saturday Night

Angus King

Democrat

Hvis det ikke er noe galt søkeord, tastes tabulator først på linjen, etterfulgt av det korrekte ordet.
TAB

[Korrekt form] TAB

[Informasjon] LINJESKIFT

Ed Markey

Democrat from Massachusetts

Etter at de er importert, kan du se dem ved å sortere listen på Inactive Entries: Imported Entries.
Gjør dem aktive for å ta dem i bruk i korrekturen. Se side 8 for informasjon om filtrering.
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Innebygd tekstbehandler for testing
Den innebygde tekstbehandleren lar administratorer og språkansvarlige teste nye og endrede
oppføringer direkte i Tansa Web Admin. Når tekstbehandleren starter, åpnes en standardtekst
med vanlige skrivefeil. Brukerne kan skrive inn sin egen tekst for å teste spesifikke feil.
Korrekturprosessen startes med den røde Tansa-knappen i menyen til tekstbehandleren.

Tips: Siden Tansa Web Admin bruker Tansas korrekturrutiner, kan tekstbehandleren brukes til
vanlig korrektur hvis en administrator eller språkansvarlig sitter på en maskin uten Tansa.
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