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Systemkrav 

Systemkraven för Voxit SpeakApp är följande: 
 

Processor 
Pentium 1 Ghz klockfrekvens eller snabbare 
rekommenderas 

Minne 
1 GB rekommenderas 

Hårddisk 
Mellan 100 – 250 MB hårddiskutrymme krävs per 
installerad röst eller tillval  

Operativsystem 
Microsoft® Windows® XP SP3 eller senare 

Microsoft® Windows® Vista   

Microsoft® Windows® 7   

Microsoft® Windows® 8   

 

 

Ljudkort 
Windows®-kompatibelt ljudkort behövs 

Innehåll 

Vid installation av programmet installeras följande: 
Voxit SpeakApp, dokumentation för Voxit SpeakApp, motor för röster och   
Visual C++ 2010 Runtime 

Röster 

Varje röst är en licens och den installeras separat: 
Rösterna i SpeakApp är kommer från Acapela Group (Acapela Text-To-Speech ) och/eller 
från Nuance Inc (RealSpeak™), nedan väljer vi förkortningarna AC och NC.  
NC-rösterna är SAPI5 kompatibla (se Använda rösten i andra program) till skillnad från 
AC-rösterna som inte kan nås från något annat program. AC-rösterna har en 
ordlistefunktion, vilket gör att du kan skapa ordlistor för att justera uttalet.  

Använda rösten i andra program med stöd för SAPI5 
Det förutsätter att du har köpt en RealSpeak Solo röst (SAPI5). När du ska aktivera 
upplåsningskod för licens/röst på SpeakApp och du har för avsikt att nyttja SAPI5 röster i 
andra program så ska du agera olika beroende på vilket operativsystem som du 

använder:   

Har du Windows XP ska användaren vara inloggad som administratör 
Har du Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 måste programmet köras som 
administratör (1*) 

(1*) högerklicka med musen på programikonen för SpeakApp - 
välj att köra programmet som administratör 
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Installation med programskivan 
 
 Logga in som administratör och sätt  

       DVD-skivan eller USB-minnet i datorn. 
 

 Klicka på Kör SpeakApp.Menu.exe 
    Eventuell fråga, svara Ja 
 

 Välj installera  
 

Klicka på nästa 
 

 Välj vilket paket du vill installera 
 

Klicka på nästa 
 

 Program, röster och tillägg som är   

     ”förbockade” kommer att installeras. 
 

 Klicka på nästa 
 

 Välj alternativ som önskas 

Om du vill byta plats var programmet ska 
installeras – klicka på bläddra 
 

 En genväg placeras på skrivbordet 
 Välj om Word-Addin ska installeras 

 Bekräfta att du accepterar licensvillkoren 
Klicka på nästa 
 

 Vänta …  

  
a. SpeakApp installeras först 
b. Om du valt att installera Word-tillägget 
     Välkommen till installation .NET 4.5 (ev)  
     och VST0 4.0… installeras  
     Följ anvisningar på skärmen. 
     b.l.a Klicka på Installera  
c. Röster och övriga tillägg installeras … 
 
Det tar en stund – vänta... 
 

 Installationen har slutförts …  

Klicka på Stäng 
 

 

Aktivera dina licenser, röster 
eller tillägg: 

 Starta programmet. 
 

 Första gången du startar får du välja en röst och  

      en ordlista.  
 

 Klicka på Verktyg och välj Licenshantering 
 
 

 Endast installerade röster visas. 
    Markera den röst Du vill installera/låsa upp 
 

 Klicka på nyckeln för att låsa upp rösten 
 

 Fyll i exakt vad som står i din licenshandling 

      Se framsidan. 
   A) Licensinnehavare – endast första upplåsning                            
   B) Licensnummer – 6 siffror 
   C) Upplåsningskod 

       Klicka på Lås upp 
 

Upplåsning av en Acapela röst låser upp alla  

     installerade röster på aktuellt språk 
 

 Aktivera (installera) fler licenser eller börja    

     använda programmet.



Installation efter nedladdning från internet 

1. Ladda först ner program (Voxit SpeakApp - Core), 
 

2. Ladda ner röster och eventuella tillägg från vår eller andras hemsidor.   

Program           

Exempel röst  

Klicka på symbolen ovan för att starta nedladdning av program och/eller röster/tillägg. 

3. Packa upp ZIP-filen och starta SpeakApp.exe för installation 
 
Programmet måste installeras innan du kan installera en röst. 
 

4. Ladda hem röster/tillägg, packa upp ZIP-filen och starta Nelly.exe (i detta exempel) för 
att installera rösten Nelly. Upprepa denna procedur med alla röster/tillägg som du vill 
installera. 

     

 

Installationssteg för program/röst och eller tillägg - se nästa sida. 

 

 
  

   Observera -starta exe-filen 

 

***   Starta INTE msi-filen   ***  
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Endast exempel, SpeakApp Core kunde vara rösten Nelly, Elin eller Svensk ordprediktion
  

Klicka på nästa   

 

Läs noga igenom licensavtalet. Var uppmärksam på att markera att du accepterar 
licensavtalet, annars kan du inte fortsätta installationen.     
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Klicka på nästa 

 

Välj till vilken mapp/katalog som programmet ska installeras 

Klicka på nästa 

 

Klicka på nästa för att fortsätta 

 

Klicka på Slutför 

Installationen av programmet SpeakApp - Core är nu klar.  

 

Nu återstår installationen av ytterligare röster och eventuell tillägg som du vill använda. 
 
Varje röst installeras separat.  
 
Installation av en röst följer samma steg som installation av SpeakApp Core. 

Även om du inte har en licens så kan du alltid installera röster eller tillägg för utvärdering. 
En röst fungerar (utan licens) i 30 dagar och tillägg fungerar i 10 dagar efter installation. 
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Installation tillval/tillägg 

För att installera ytterligare röster eller tillägg behöver du DVD-skivan eller så laddar du 
hem de installationer du önskar via Internet.  
Placera DVD-skivan i DVD-enheten.  
Om DVD:n inte startas automatiskt –  

starta installationen genom att köra  direkt från skivan.  
 

 

          välj paket, Anpassad 

Tidigare installerade röster och tillägg visas med en grå bock. 

 
 
Följ instruktionerna på skärmen! 

  

 

Om du laddat hem en röst eller tillägg från internet – se sidan 4 för installation. 
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Installation av MSI-filer (skolor och kommuner) 

Observera att skola/kommun också kan installera programmet via nedladdning eller 
DVD skiva.  

Denna information behandlar hur man gör en tyst installation (inga dialogrutor) av 
programmet SpeakApp samt röster och tillägg. 

Informationen kan också vara tillämplig för de kunder som vill distribuera programmet och 
dess röster via något distributionssystem från central plats. 

Introduktion 

Alla exempel nedan förutsätter att C:\Program Files är den korrekta Windows-sökvägen till 
programkatalogen i Windows. På vissa system kan denna katalog heta något annat, t.ex. 
C:\Program. Notera även att på 64-bitars system så skall sökvägen vara C:\Program Files 
(x86) eller motsvarande. 

Programmet 

1. Starta en kommandoprompt i Windows som administratör. 

2. Gå till katalogen där installationsfilerna ligger. 

3a. Skriv (på en rad): 

msiexec /i BudgiePro.msi INSTALLDIR="C:\Program Files\Voxit\Budgie Pro 2.0\" /quiet 

3b. Du kan givetvis även helt byta ut sökvägen genom att ange något annat. 

3c. Om du vill att en skrivbordsikon skall installeras lägger du till 
DESKTOPSHORTCUT=1 i strängen ovan (innan /quiet). 

Röster och tillägg 

1. Starta en kommandoprompt i Windows som administratör. 

2. Gå till katalogen där installationsfilerna ligger. 

3a. Om operativsystemet är 32-bitar skriv (på en rad): 

msiexec /i <MSI-fil> INSTALLDIR="C:\Program Files\Voxit\Budgie Pro 2.0\" 
PRODUCTINSTALLED="C:\Program Files\Voxit\Budgie Pro 2.0\" /quiet 

Obs! <MSI-fil> i exemplen ovan skall bytas ut mot namnet på MSI-filen, t.ex. Elin.msi 

Obs! Det är viktigt att samma sökväg anges för INSTALLDIR och PRODUCTINSTALLED 
och att samma sökväg som angavs för programinstallationen anges för rösterna och 
tilläggen. 
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Installation av Word-tillägg 

Gäller endast Word 2007 och Word 2010 

1. Välj startmenyn  

2. Voxit / SpeakApp / Extra 

3. Klicka på Installera Word-tillägg  
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Starta SpeakApp  

Om du startar programmet utan att först ha installerat en röst  
får du följande felmeddelande: 

 

 

Första gången du startar programmet får du välja röst.  

 

 

Och tack för att du valt Voxit SpeakApp! 

Eftersom detta är första gången du kör programmet 
behöver du välja en röst och en ordlista genom att  
använda listorna nedan, innan du kan fortsätta. 

   

 

 

 

 

 
  

VVäällkkoommmmeenn,,  
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Aktivera licens via programmet 

Varje röst fungerar som en 30-dagars demo till dess att du installerat din licens. 
Tilläggen fungerar i 10 dagar efter installation. 

Klicka på Verktygs-menyn och välj Licenshantering. 

  

Information om vilka röster och tillägg som är installerade samt deras status. 
 

 

Markera den röst Du vill aktivera och klicka på knappen för att låsa upp rösten. 

Om du använder Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 med UAC påslaget och har 
problem med att aktivera licensen, prova att köra SpeakApp som administratör, genom att 
högerklicka och välja ”Kör som administratör”. 

 
 
Röster från Nuance är SAPI5 kompatibla. Det betyder att program som har stöd för SAPI5 
också kan använda den röst du installerat med SpeakApp. Då krävs det att du vid tillfället 
som du aktiverar rösten också startar SpeakApp som administratör. 
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Lås upp 

    

 

 

 

Fyll i följande fält: 

A) Licensinnehavare, förnamn och 
efternamn på personen som innehar 
produkten  
 

   Behöver bara fyllas i vid första    
   upplåsningen 
 
B) Licensnummer, se din licens 
 

   Endast 6 siffror behöver fyllas i. 
 
  Har du flera Acapela-röster på samma  
  språk  installerade kommer alla att   
  aktiveras när första rösten aktiveras. 

C) Upplåsningskod, se din licens 

D) Klicka på Lås upp 

Ange exakt samma text som på 
licenshandlingen 
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Aktivera licens med hjälp av licensfiler (skolor och kommuner) 

Observera att skola/kommun också kan aktivera licensen som alla andra -  
via programmet, se separat licenshandling för detta. 

Lägg till licensfiler: 
 
Licensfilen har filnamnet   <röst>.VCP, till exempel, elin.vcp 

Kopiera licensfilerna till katalogen - <installationskatalogen> \ default \ data  

Till exempel, C: \ Program Files \ Voxit \ Budgie Pro 2.0 \ Default \ data 
 
Starta Voxit SpeakApp och licenserna kommer att aktiveras. 
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Avinstallera programmet 

Sätt i din DVD-skiva, i SpeakApps Meny kan du välja att avinstallera program, röster och 
tillval.  

      eller … 

Öppna Kontrollpanelen. 
Öppna ”Lägg till/ta bort program”, så att Egenskaper för Lägg 
 till/ta bort program visas på skärmen. Arbetar du i Windows Vista 
eller Windows 7/8 heter funktionen ”Avinstallera” eller ”Ändra ett program”. 

*** se nedan 
Markera SpeakApp – Core från listan och ”Ta bort program” 
Alternativt ”Avinstallera”.  
Notera att även rösterna ligger som ”egna” program och måste  
därför avinstalleras separat – på samma sätt som SpeakApp-Core 

Dialogrutor vägleder dig genom avinstallationen.      

Avinstallationen är klar. 

Om du installerat Word Addin, avinstallera tillägget via kontrollpanelen. Tillägget heter 
SpeakApp.Word2007 (eller …Word2010)  i listan över program som kan avinstalleras. 
 
***  Word Addin bör avinstalleras INNAN du avinstallerar SpeakApp-Core. 
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Uppgradera Budgie Pro till SpeakApp 

Avinstallera Budgie Pro – Core (se Avinstallera programmet). 

Ta bort mappen 50375BEF61… som finns under Windows-mappen 

 

Installera från nyare skiva eller  
ladda hem senaste SpeakApp – Core från internet (se sidan 4).  

Installera programmet (se sidan 6-7). 

Klart. 

 

 

 

Innehållet i mappen 
saboterar den nya 
genvägen på skrivbordet 
och är kopplad till tidigare 
installation. 

 


