
Tansa – klar og feilfri tekst
Oversetter fra bokmål til 
nynorsk

Avansert retteverktøy

Samme språkregler for alle i 
bedriften

Med vår oversetter kan du enkelt 
oversette tekst fra bokmål til 
nynorsk. Det vil forenkle arbeidet 
for alle som lager tekster på 
nynorsk, men kanskje ikke har 
dette som sitt hovedmål.

Opprett din egen språkprofil ved 
å sette opp eller importere 
eksisterende skriveregler. Alle i 
din bedrift kobles til den samme 
ordlisten og følger dermed de 
samme retningslinjene. 

Tansa retter ikke bare ord for 
ord, slik mange stavekontroller 
gjør. Programmet ser også på 
ord i sammenheng og er dermed 
i stand til å finne og korrigere 
flere feil. 

Integrert i din arbeidsprosess

Lesbarhetsindeks Tilpasset Microsoft Office

Kvalitetssikring av tekst er en 
tidkrevende prosess. Våre 
verktøy integreres i de 
programmene du bruker til 
daglig. På den måten rettes 
teksten du skriver, uansett 
om det er i en e-post, et 
Word-dokument eller i andre 
programmer.

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 og 
få tips til hva du eventuelt bør 
endre.

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

Stadig flere offentlige etater og 
virksomheter tar i bruk klarspråk 
og utarbeider egne klarspråks-
profiler 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.

Klarspråk

– Med vår lesbarhetskontroll kan du måle 
om teksten din er vanskelig eller lettlest.

Tilgjengelig på 
Windows, Mac og 

Chromebook 



Hva sier kundene våre?

www.tansa.no
www.nynorsk-oversetter.no

Grammatikk Oversetter Brukes i alle verktøy Lokal språkstil

Automatisk oversettelse fra 
bokmål til nynorsk

Nå frem til ditt publikum på 
deres egen målform, det skaper 
tillit og lojalitet. 

Tansa hjelper deg med 
oversetting fra bokmål til 
nynorsk. I løpet av sekunder er 
teksten oversatt, og du sparer 
verdifull tid.

Fordeler

• oversetter automatisk tekst 
fra bokmål til nynorsk

• kan tilpasses lokal språkstil
• lar seg kombinere med 

korrektur, grammatikk og 
lesbarhetskontroll

• brukes som støtteverktøy for 
de som har annen målform

• reduserer papirforbruket

Nynorsk for alle – 
enkelt og greit

Tansa Systems AS
Østensjøveien 36
0667 Oslo
Norge
Tlf: +47 22 07 16 40
E-post: salg@tansa.com

Ønsker du å vite mer om oversetteren fra bokmål til nynorsk, eller våre 
andre produkter? Vi gir deg gjerne en demonstrasjon. 

Ta kontakt med oss, så kan vi avtale en tid som passer for deg.

«Som et språknøytralt fylke har vi som mål at 
hver fjerde aktueltsak på nettsiden er skrevet på 
nynorsk. For å nå dette målet trengte vi et godt 
oversettelsesverktøy, det får vi ved å bruke Tansa 
integrert i ACOS CMS. 

Vi får nå gleden av svært treffsikker oversetting. I noen 
tilfeller mer korrekt nynorsk enn det mange av oss 
kanskje hadde klart selv».

Øyvind Nesvåg, senior kommunikasjonsrådgiver i Rogaland fylkeskommune


