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Acapela Groups lösning för voice-banking får 

innovationspris på CES 2023  

Acapela Group, ett oberoende och helägt dotterbolag till Tobii Dynavox, meddelar att 

företagets lösning my-own-voice har vunnit utmärkelsen CES 2023 innovation award inom 

kategorin Digital Hälsa. my-own-voice kommer att demonstreras på Tobii Dynavox 

kommunikationshjälpmedel på CES, världens största teknikmässa, som äger rum 5-8 januari i 

Las Vegas, Nevada i USA. 

Acapela Group är en global, ledande leverantör av digitala röster och AI-baserad programvara för 

röstsyntes. Lösningarna används av miljontals människor runtom i världen, inom områden som 

kommunikationshjälpmedel, kundservice, utbildning, fordonsindustri och kollektivtrafik. Acapela 

Groups lösning my-own-voice gör det möjligt för människor med nedsatt röstfunktion, orsakad av 

exempelvis ALS, afasi, dysartri eller apraxi, att på ett enkelt sätt skapa en personlig syntetisk röst, 

baserad på användarens inspelade röst, så kallad voice-banking. Med hjälp av endast 50 inspelade 

meningar, kan lösningen generera en syntetisk röst som behåller kärnan i ljudet av den ursprungliga 

rösten. 

Acapela Groups syntetiska röster finns tillgängliga på över 30 språk, med olika dialekter, för 

människor i olika åldrar, från barn till vuxna. my-own-voice syntetiska röster kan användas med de 

flesta av Tobii Dynavox kommunikationsmedel, av människor med funktionsnedsättningar som 

cerebral pares, ALS, afasi och autism. 

”Det här erkännandet från CES bekräftar my-own-voice livsavgörande kvaliteter och 

innovationskraften i AI-baserad röstsyntes”, säger Remy Cadic, VD på Acapela Group. ”För 

människor som lider av nedsatt röstfunktion på grund av allvarliga sjukdomar, som ALS, är det ofta av 

största vikt att kunna behålla den egna röstidentiteten, vilket my-own-voice möjliggör.” 

Utmärkelsen presenterades på CES Unveiled New York samtidigt med CES talare och utställare. 

Välkommen att besöka Acapela Groups monter i French Pavillon i Eureka Park på CES i Las Vegas, 

Nevada den 5-8 januari, där Acapela Groups team kommer att demonstrera my-own-voice på Tobii 

Dynavox kommunikationshjälpmedel.  
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Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra 

specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral 

pares, ALS och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. 

Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med 

hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad 

support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för 

att kunna hjälpa så många som möjligt. Tobii Dynavox har cirka 500 anställda runtom i världen, med 

huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Norge och Kina, samt återförsäljande 

partners i över 60 länder. För mer information, besök vår webbsida. 

https://se.tobiidynavox.com/

