
Sprekende corrigerende woordvoorspeller voor PC

Technologie van

WoDy
Altijd jouw woorden op zak



Foutloos schrijven 
WoDy corrigeert terwijl je schrijft! Het voorspelt, leest voor en legt je woorden uit in alle 
computerprogramma’s waarin je kunt typen: Word, e-mail, webformulieren, Excel of 
PowerPoint, kladblok, ...
Twijfel je aan een woord?  Alles wordt duidelijker met de (gesproken) uitleg uit het  
ingebouwde Van Dale woordenboek, een illustratie of een voorbeeldzin. 
Zo helpt WoDy je bij het schrijven over je twijfels heen!

Ontwikkeld voor mensen met  
dyslexie/dysorthografie 
Met WoDy slaag je erin om snel en foutloos te 
schrijven, ook al ben je slecht in spelling of heb 
je last van dyslexie.  
Schrijf je een woord met een enkele of dubbele 
klinker? Met d, t of dt? Met ei of ij? Haal je b en d 
door elkaar? WoDy weet wat er mis kan lopen en 
vult je woorden aan. 

WoDy voorspelt je woorden in twee kolommen, 
zodat je nog beter kan kiezen. De ene kolom 
toont woorden met de letters die jij al schreef, de 
andere toont correcties.  
Met een muisklik plaats je het juiste woord in je 
tekst. 

Spellingsuggesties met zelfcorrectie
Gewone voorspellers tonen woorden op basis van de ingetikte 
letter(s), woordfrequentie en eerder  
gebruikte combinaties (woordparen).
WoDy geeft in zijn tweede kolom gecorrigeerde woorden  
weer, en houdt daarbij extra rekening met spelling- 
problemen op 3 niveaus:  

• Hoorniveau (fonemisch) 
• Regelniveau (morfologisch) 
• Weetniveau (etymologisch)

Zo krijg je steeds correcte woorden te zien, ook al was je fout aan een woord begonnen.  
Deze aanpak is efficiënter dan corrigeren achteraf, zeker bij hardnekkige spellingproblemen.

Visuele ondersteuning 
Werkwoorden, homofonen en samengestelde woorden 
vragen speciale aandacht. Daarom krijgen ze in het voor-
spellingsvenster een aparte kleur.
Miniatuurafbeeldingen helpen vooral taalzwakke  
kinderen en anderstaligen bij woordbegrip. 
Correcties worden verduidelijkt door de afbeelding van 
een toverstokje.

Auditieve ondersteuning
Alle suggesties worden voorgelezen. Bij homofonen en werkwoordsvormen op –d/-dt, -d/-t, de(n)/dde(n) 
en te(n)/tte(n) helpen voorbeeldzinnen jou bij de juiste keuze.



Woordenboeken inbegrepen 
Twijfel je welk woord je moet kiezen? Dan kan  
je beroep doen op het ingebouwde sprekende 
Van Dale pocketwoordenboek, voorbeeldzinnen 
en 3.000 afbeeldingen, waaronder ook Sclera– 
pictogrammen. 

Je krijgt extra werkwoordondersteuning met de 
vervoeging van het werkwoord en voorbeelden 
die het gebruik duidelijk maken.  
Ook bij homofonen en het aaneenschrijven van 
woorden krijg je hulp. 

Spelling- en werkwoordcontrole 
Ook nà het schrijven van je tekst kun je de  
spelling en werkwoorden nakijken op fouten. 
Omdat WoDy rekening houdt met vrijwel alle 

mogelijke spellingfouten is deze functie veel 
krachtiger dan de klassieke spellingcontrole van 
je gewone schrijfsoftware.

Een schrijftool voor iedereen
WoDy heeft een duidelijke en toegankelijke interface met overzichtelijke 
tabbladen. De schermlezer leest alle opdrachten in de dialoogvensters 
voor, en de bediening gaat met de computermuis en met het toetsenbord. 

Eigen foutenprofiel
WoDy is volledig aanpasbaar aan je persoonlijk gebruikersprofiel.  
Zo kun je het op elke leeftijd en op elk spellingniveau inzetten. 
Het tabblad ‘Correcties’ is voorzien van een uitklapbare boomstructuur  
om snel de gewenste spellinghulp te kunnen terugvinden. 
Bij het voorspellen houdt WoDy onmiddellijk rekening met alle mogelijke 
spellingproblemen, maar je kunt ook zelf aanvinken welke correcties  
jij wil zien en welke niet. 
Al je voorkeuren worden bewaard in jouw gebruikersprofiel.  
Werk je met WoDy op school of als studietool? Jij (of de leerkracht)  
kan functies blokkeren en zelfs met een wachtwoord beveiligen. 

Woordenlijsten op jouw maat
Gebruik je op school of op je werk specifieke  
vaktermen of eigennamen? Voeg ze dan toe als 
persoonlijke woordenlijsten, zodat WoDy ze als 
correcte woorden kan voorstellen.  

Bepaalde woorden gebruik je vaak in combina-
tie met andere woorden. WoDy onthoudt welke 
woordparen er vaak in jouw teksten voorkomen 
en houdt hier bij het voorspellen rekening mee. 

Vreemde talen: WoDy Multi
Met WoDy Multi beschik je niet alleen over schrijf- en leesondersteuning  
in het Nederlands, maar ook in het Frans, Engels en Duits. 
Deze ondersteuning is compleet 
met informatie over werkwoorden, 
lijsten met homofonen en het  
Van Dale vertalend woordenboek 
voor elk van deze talen.
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Systeemvereisten 
Heb je al een pc of tablet? Hou dan rekening met de minimale vereisten voor installatie 
en gebruik van WoDy. 
Wil je een nieuwe pc of tablet aanschaffen? Neem dan de aanbevolen vereisten in acht. 

• Processor: 
 - Minimaal: Core 2 Duo, 2 GHz,
 - Aanbevolen: Intel i5 (of hoger)

• Besturingssysteem:
 - Microsoft Windows 7 (SP1 minimaal) 
 - Microsoft Windows 8.1 

Opgelet, WoDy werkt niet op tablets met het besturingssysteem Windows 8 RT 
 - Microsoft Windows 10  

Opgelet, WoDy werkt niet op tablets met het besturingssysteem Windows 10 
Mobile of Windows 10 IoT 

• RAM: 
 - Minimaal: 4 GB
 - Aanbevolen: 8 GB

• Video RAM: 256 MB 
• Vrije Schijfruimte: 40 GB
• Schermresolutie: 1024 x 768 pixels 
• Kleurkwaliteit: Hoge Kleuren (24-bit) 
• Geluidskaart onboard met luidsprekers en microfoon 
• Dvd-station: indien je met dvd wenst te installeren ipv via download 
• Usb 2.0 poort (enkel voor usb-versie)

Meer over WoDy 
www.sensotec.be/WoDy


