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Bruksrettleiing Nynodatas Word-tillegg 

 
Med Nynodatas Word-tillegg kan du omsette tekst mellom bokmål og nynorsk direkte frå Word. 

 

Når tillegget er installert, ligg der ei særskild knapperad for Nynodata med ulike funksjonar på 

menyen under Tillegg. Dessutan ligg der eit nytt punkt på høgreklikkmenyen som heiter Omsett 

avsnitt. 

Kort fortalt sender du tekst på bokmål inn til nettenesta Nynorobot som ligg på ein server. Nynorobot 

omset teksten til nynorsk og språkvaskar han mot ein førehandsdefinert stilmal. Stilmalen sørgjer for 

at organisasjonen din bruker dei same formene i den store valfridommen på nynorsk. 
 

Vi tar deg her igjennom dei ulike funksjonane. 
 

Omsett avsnitt 
Funksjonen Omsett avsnitt bruker du når det berre er ein del av 

teksten som skal omsettast. Du kan også bruke han når du vil ha 

større kontroll på nynorskteksten og korrekturlese og godkjenne 

etter kvart. 
 

Med Omsett avsnitt på høgreklikkmenyen sender du avsnittet du 

står i til Nynorobot og får forslag til nynorsk omsetting tilbake. 

Bruker du standardinnstilling, kjem det opp eit panel til høgre med 

to felt, bokmål i det øvste for referanse og nynorsk i det nedste. I 

nynorskfeltet kan du korrigere og endre teksten. Etter eventuell 

redigering, trykk på knappen Godkjenn for å sette teksten inn i 

dokumentet. Slik erstattar du bokmålsteksten. 
 

Du kan slå av vising av panelet, sjå punktet om Innstillingar. Då blir 

teksten automatisk sett inn i dokumentet og du kan korrekturlese 

der. Men merk at du då misser bokmålsversjonen som 

referansetekst. 
 

Merk! Dersom du står på eit ord i avsnittet som er markert av 

Words stavekontroll eller grammatikkontroll, er det ein annan 

høgreklikkmeny som blir vist, der Omsett avsnitt ikkje ligg. 
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Knapperad 
Knapperada for Nynodata viser to alternative måtar å omsette på. Begge omset heile teksten i ein 

operasjon og gir såleis ei raskare omsetting. Du finn knapperada på menyen under Tillegg. 
 

 

Vis redigering 
Denne knappen gjeld omsetting med Omsett avsnitt på høgreklikkmenyen. Du kan bruke han dersom 

du vil at nynorskteksten skal erstatte bokmålsteksten direkte, utan å gå vegen om redigeringspanelet 

til høgre. Dersom du ikkje treng bokmålsteksten som referanse for å kontrollere omsettinga, er dette 

ein raskare måte å arbeide på. 
 

Omsett dokument 
Omsett dokument sender heile det aktive dokumentet til server og hentar tilbake omsett versjon, 

klar for korrekturlesing. Dokumentet har automatisk fått eit namn. Dette kan du endre. 

Bokmålsteksten ligg framleis tilgjengeleg under det opphavlege namnet. 

Du får melding opp på skjermen når omsettinga er ferdig. 
 

Dersom teksten på skjermen ikkje er lagra, får du opp fildialogen, der du kan lagre teksten. Dette er 

lagt inn som ei sikring slik at du ikkje treng vere redd for å misse viktig materiale. 
 

Omsett fil 
Knappen Omsett fil opnar fildialogen og let deg velje fil som skal sendast til server. Dette er avgrensa 

til Word-filer, *.docx. 
 

Du får melding opp på skjermen når omsettinga er ferdig og teksten er klar for gjennomlesing. 
 

Nynorskversjonen har automatisk fått eit namn. Dette kan du endre. Bokmålsteksten ligg framleis 

tilgjengeleg under det opphavlege namnet. 
 

Omsetting frå fil er ein raskare og sikrare måte å omsette heile dokument på og vi anbefaler dette for 

større tekstar. 
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Innstillingar 
Under Innstillingar kan du velje kva stilmalar som skal vere tilgjengeleg for omsetting. I tillegg til dei 

tre standardmalane, kan det ligge interne malar. Malar som ligg under Aktive malar kjem opp som 

alternativ under Omsett avsnitt. 
 

Malen som blir brukt til omsetting av heile teksten frå skjerm eller fil, er merkt med malnamn + 

standard. Du kan endre standardmal. 

I større organisasjonar kan ein regulere kva malar som skal vere tilgjengeleg for brukarane. Dette gjer 

ein i ei særskild konfigurasjonsfil. 

 
 
 


