
APPS TIL IPHONE OG IPAD
 

 Dragon Dictation
Appen til diktering af sms og mails. Du indtaler en besked og får den vist med det samme. 
Kopiér tekst til andre dokumenter, sociale medier eller send den som sms eller mail.
Appen er gratis.

 Dragon Search
Appen du dikterer til, så du hurtigt kan vælge mellem at søge på Google, Wikipedia, Youtube, 
Twitter eller iTunes via en karrussel i toppen af appen.
Appen er gratis.
 

 IntoWords
Appen hvor du kan skrive tekst og få foreslået ord på både dansk og engelsk. Teksten kan 
blive læst op, mens du skriver. Du kan tage et billede af tekst, som du kan få læst højt.
Appen er gratis.
 

  Prizmo
Appen til at scanne dokumenter, visitkort, regninger og whiteboards, så du kan gemme og 
dele teksten.
Appen koster 65 kr.

  Google oversæt
Appen kan oversætte via indtastning til 90 sprog, bruge kameraet til at oversætte tekst på et 
øjeblik på 26 sprog, automatisk oversættelse af tale begge veje på 40 sprog.
Appen er gratis

 AppWriter
Appen hvor du kan skrive tekst og få foreslået ord, der passer ind i sammenhængen, og du 
kan få teksten læst højt. Du kan tage et billede af en tekst, som du kan få læst højt.
Appen koster 99 kr.

 SayHi Translate 
SayHi Translate er tolken i lommen. Tal med din iPhone, iPod Touch eller iPad og hør dine ord 
tilbage på forskellige sprog. Det er simpelthen fantastisk!
Appen er gratis.



APPS TIL ANDROID
 

 Dictus
Appen du kan tale til, og som skriver teksten med det samme. Få teksten læst højt, og del 
den på sms og mail. Klip tekst fra andre programmer, og sæt den ind i Dictus for at få teksten 
læst højt.
Appen koster 99 kr.

 C-Pen Note
Appen der læser tekst højt for dig. Skan tekst fra et dokument eller en avis med en C-Pen 
3.5, der kopierer teksten til appen og læser den højt for dig. Du skal købe en C-Pen 3.5, som 
koster ca. 1.000 kr. til appen.
Appen er gratis.

 

 Swype + Dragon
Appen der gør det lettere for dig at skrive tekst på din mobil, da du blandt andet får foreslået 
de næste ord på tastaturet. Du kan også bruge appen til at diktere tekst.
Appen koster 21,67 kr.

 

 SwiftKey Keyboard 
Appen er et tastatur, der gør det lettere for dig at skrive beskeder. Når du skriver, får du vist 
ord, der passer til den sætning, du er ved at skrive.
Appen er gratis.


