
VOMOTE Tale er menneskets naturlige måte å kommunisere på. Med VOMOTE 
kan du snakke til en datamaskin for å få den til å gjøre det du vil. Med 
andre ord trenger du ikke lenger bruke tastatur og mus for å styre 
datamaskinen. Derfor er VOMOTE til stor hjelp for deg som har 
lammelser i hendene, musearm eller andre plager i armer og nakke. 
VOMOTE passer også for deg som rett og slett ønsker å forebygge og 
avlaste ved å bruke stemmen i stedet for hendene.

VOMOTE er en liten boks som du plugger inn i USB-kontakten i PC’en. 
Mer trenger du ikke gjøre! Det er bare å begynne og ”kommandere” 
PC’en. Siden kommandoene er definert på forhånd, anbefaler vi litt 
opplæring før du begynner å bruke VOMOTE. VOMOTE koster 
29.900,- kroner eks. mva. Nåværende versjon av VOMOTE krever at 
man bruker norsk versjon av Windows 7 og Office 2007.
Produktnummer: 102200
Hjelpemiddelnummer: 163234
Hjelpemiddelnavn: Innmatingsenhet talestyring VOMOTE 1.0 USB 
u/mikrofon

Du kan stave/bokstavere med stemmen, inkludert alle taster og tegn på 
tastaturet. Dessuten kan du styre musen svært effektivt og enkelt. Videre 
kan du anvende et stort antall kommandoer for å styre de mest brukte 
dataprogrammene (Microsoft Office programmer (inkludert Word, 
Excel, PowerPoint og Outlook), Adobe Reader, Notisblokk, Windows 
Media Player, Internet Explorer, Windows Utforsker og QuickTime). 

Bruk stemmen i stedet for hendene

Styr PC’en med stemmen!

Den naturlige måten å bruke teknologi på.

Tale er menneskets naturlige måte å kommunisere på. Med VOMOTE kan 
du snakke til en datamaskin for å få den til å gjøre det du vil. Med andre ord 
trenger du ikke lenger bruke tastatur og mus for å styre datamaskinen. Der-
for er VOMOTE til stor hjelp for deg som har lammelser i hendene, muse-
arm eller andre plager i armer og nakke. VOMOTE passer også for deg som 
rett og slett ønsker å forebygge og avlaste ved å bruke stemmen i stedet for 
hendene.

VOMOTE er en liten boks som du plugger inn i USB-kontakten i PC’en. 
Mer trenger du ikke gjøre! Det er bare å ”kommandere” PC’en. Siden 
kommandoene er definert på forhånd, anbefaler vi litt opplæring før du 
begynner å bruke VOMOTE. VOMOTE koster 29.900,- kroner eks. mva. 
Nåværende versjon av VOMOTE krever at man bruker norsk versjon av 
Windows 7 og Office 2007. 

Produktnummer: 102200           
Hjelpemiddelnummer: 163234
Hjelpemiddelnavn: Innmatingsenhet talestyring VOMOTE 1.0 USB 
u/mikrofon

Du kan stave/bokstavere med stemmen, inkludert alle taster og tegn på 
tastaturet. Dessuten kan du styre musen svært effektivt og enkelt. Videre 
kan du anvende et stort antall kommandoer for å styre de mest brukte 
dataprogrammene (Microsoft Office programmer (inkludert Word, Excel, 
PowerPoint og Outlook), Adobe Reader, Notisblokk, Windows Media 
Player, Internet Explorer, Windows Utforsker og QuickTime). 

Bruk stemmen i stedet for hendene



Utviklet i samarbeid mellom Veridict og MediaLT.

Kontakt oss: 
MediaLT

Jerikoveien 22
1067 Oslo

Tlf: 21 53 80 10
Epost: info@vomote.com

www.veridict.com

www.medialt.no

Tilleggsprodukter

• Vomote trådløs mikrofon, hjelpemiddelnr: 164717, pris: 6322 eks. mva.
• Vomote bordmikrofon m/stativ, hjelpemiddelnr: 170003,  
    pris: 5500 eks. mva.
• Vomote bøylemikrofon, hjelpemiddelnr: 164719, pris: 1390 eks. mva.

En utfordring med talestyring av PC er forstyrrelser fra telefoner som 
ringer, andre som snakker, kollegaer som kommer inn på kontoret osv. 
Det kan derfor være nyttig å bruke en knapp for å gi VOMOTE beskjed 
om at det kommer en kommando, men det er også mulig å styre 
VOMOTE bare ved hjelp av stemmen. Vi kan tilby en rekke ulike 
knapper/brytere, samt fotpedal. Ta kontakt, slik at vi kan finne den 
løsningen som passer best for deg!

MediaLT har lang erfaring og stor kompetanse i forhold til å tilpasse 
IKT-opplæring til den enkeltes forutsetninger og behov. For å kunne 
bruke VOMOTE på en best mulig måte, anbefaler vi derfor at det 
bestilles opplæring i forbindelse med kjøp av VOMOTE.

Dersom det er behov for å tilpasse øvrig maskin- og programvare til 
VOMOTE, har vi god kunnskap om dette. Det samme gjelder hvis du 
trenger egne kommandoer. Ta kontakt hvis du har behov for å lage nye 
talekommandoer, så skreddersyr vi disse til deg.

Mikrofoner

Knapper/brytere

Opplæring

Skreddersydde kommandoer og øvrig tilpasning 

VOMOTE forutsetter bruk av en av de følgende mikrofonene (ved bruk 
av andre mikrofoner garanterer vi ikke kvaliteten på produktet):

Full pakke
Vi tilbyr komplette PC-løsninger. VOMOTE leveres ferdig oppsatt, og 
du kan velge mellom forskjellige Lenovo-modeller. 


