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Komplett skriveverktøy for alle i organisasjonen
Tansa er et digitalt skriveverktøy som integreres i alle
verktøyene du bruker til daglig. Med Tansa får du hjelp til å
følge språkregler som gjelder for hele organisasjonen. Tansa
korrigerer skrivefeil, tegnsettingsfeil og sørger for korrekt
orddeling. Du får også hjelp til å variere språkbruken. Vi tilbyr
en totalløsning for kvalitetssikring av tekst til din organisasjon.

Tansa er et allsidig skriveverktøy som:
• retter skrivefeil, tegnsettingsfeil og grammatikk
• passer på at alle følger samme stil og språkregler i hele
organisasjonen
• støtter klarspråk med spesialtilpassede profiler
• integrerer organisasjonens språkprofil
• tilbyr skreddersydde ordlister
• oversetter fra bokmål til nynorsk
• foreslår synonymer som kan bidra til et variert språk
• lar deg sjekke hvor lesbar teksten er
• fungerer i alle verktøyene du bruker daglig – også i
saks- og arkivsystemer
• gir rom for egne språktilpasninger via en
administratormodul
• støtter også andre språk, blant annet engelsk

Nettlesere | Microsoft Word og Outlook | Google Docs
Adobe InDesign | Mer enn 120 programmoduler

Oversetter tekst fra bokmål til nynorsk
Med vår oversetter kan du enkelt oversette tekst
fra bokmål til nynorsk. Da blir det enklere å
utarbeide nynorske versjoner av tekster som er
skrevet på bokmål. Det er også et nyttig verktøy
for dem som lager nynorske tekster uten å ha
nynorsk som sitt hovedmål.
Med enkle grep blir teksten oversatt og
kvalitetssikret. Eventuelle skrive- og tegnsettingsfeil
rettes, slik at resultatet blir best mulig. Vår
nynorskoversetter inngår som en del av en
totalløsning for tekstproduksjon, men kan også
brukes separat.

Egen språkprofil
Mange kommuner og etater har egne språkprofiler
eller jobber aktivt med klarspråk. Med Tansa kan
språkprofilen innarbeides direkte i løsningen, slik
at den vil være tilgjengelig i alle programmene du
jobber med til daglig.
En integrert språkprofil gjør det enkelt for de
ansatte å følge organisasjonens språklige
retningslinjer.

Ragnhild Sved, debattredaktør i Kommunal Rapport
«Tansa er et lingvistisk sikkerhetsnett som fanger opp typografiske
skrivefeil og feilskrevne navn. Det er et supert verktøy for alle som er
opptatt av korrekt språk».

Kan brukes overalt
Du har tilgang til våre skriveverktøy uansett om du
jobber hjemmefra eller fra kontoret.
Fortløpende oppdateringer
Våre språkeksperter monitorerer kontinuerlig
systemene hos våre kunder og sørger for at disse
til enhver tid fungerer optimalt. Vi følger også nøye
med den generelle språkutviklingen i samfunnet
og oppdaterer fortløpende våre ordlister når det
gjelder nyord, navn og rettskrivning.
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Enkelt å installere
Vi har lang erfaring med installasjoner i store
organisasjoner og installerer enkelt Tansa via
fjernstyring eller med vårt dyktige tekniske team,
på stedet. Installasjonen kan gjøres i samarbeid
med IT-ansvarlig i organisasjonen.
Løsninger for skoler og universitet
Alle våre løsninger fungerer med både macOS,
Windows og Chromebook og passer også for
elever ved høyskoler og universiteter.
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