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Översikt

I den här delen får du veta hur du skapar egna panelsamlingar med utgångspunkt från tomma sidor.
Du kommer att bli överraskad över hur snabbt och enkelt du kan skapa snygga sidor som är fyllda med funktioner.
●
●
●
●
●

I avsnittet Snabbguide till redigeringsläget visas var du kan hitta de vanligaste verktygen.
I avsnittet Skapa enkla panelsamlingar får du veta hur du skapar enkla kommunikationssidor och länkar samman dem.
I Bestämma utseendet introduceras de verktyg och kommandon som används för att anpassa utseendet på knappar och
sidor.
I avsnittet Lägga till åtgärder och smarta knappar beskrivs hur du kan använda funktionerna på de olika funktionsflikarna,
t.ex. E-post, Spel, Musikspelaren, med flera i dina egna panelsamlingar.
I avsnittet Återanvända ditt arbete beskrivs hur du kan kopiera material från de förproducerade panelsamlingarna till dina
egna panelsamlingar eller hur du återanvänder ditt arbete i andra panelsamlingar.
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2

Snabbguide till redigeringsläget

I redigeringsläget finns de verktyg du behöver för att skapa eller ändra egna panelsamlingar.

2.1

Vad finns på arbetsytan?

Figur 2.1 Redigeringsvy
Numrerade delar på ovanstående bild:
1.

Köra en panelsamling

2.

Gå till redigeringsläget

3.

Pekverktyget

4.

Redigera, verktygslåda

5.

Sidlista

6.

Vald sida

7.

Vald knapp

8.

Bildsökning

2.2

Visa eller dölja olika verktygsfält

1.

Du kan visa eller dölja olika verktygsfält och fönsterfunktioner med menykommandot Visa > Verktygsfält.

2.

Visa eller dölj ett verktygsfält genom att välja det i menyn.

3.

Funktioner med guldfärgade kryssrutor visas i Communicator-fönstret.

2.3

Peka på en ikon och få en verktygsbeskrivning

Om du håller muspekaren över en verktygsikon så kan du se vad verktyget gör om du väljer det.

2.4

Viktiga verktyg

Det här är Standardverktygsfältet. Om du känner igen ett verktyg från Windows, till exempel Nytt, Spara, Skriv ut, Gör om eller Ångra, så kommer det att fungera på samma sätt i Communicator som i vilket annat Windows-program som helst.
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Lägg märke till verktyget för att Köra en panelsamling. Att välja ikonen Kör är samma sak som att välja menykommandot Visa >
Körläge eller trycka på F5. Bredvid Kör-knappen finns verktyget Redigeringsläge. Vi är i redigeringsläget här, så den knappen
är vald.

Figur 2.2 Standardverktygsfältet
Det här är verktygslådan Redigera. Den visas alltid i redigeringsläget och alltid på samma plats.

Figur 2.3 Redigera, verktygslåda
När du vill kunna markera objekt på en sida väljer du Pekverktyget. Lägg också märke till Knappverktyget som du kan använda för att rita en knapp på sidan och Ljudverktyget som hjälper dig att lägga till ljud för knappar.
Det här är verktygsfältet Teckensnitt. Med de här verktygen bestämmer du textens utseende.

Figur 2.4 Verktygsfältet Teckensnitt
Det här är verktygsfältet Utseende som styr färg, linjetjocklek och liknande. Lägg särskilt märke till de verktyg som du kan använda för att välja knappform och toning när du ritar egna knappar.

Figur 2.5 Verktygsfältet Utseende
Det här är verktygsfältet Rutnätssida. Lägg märke till de första två verktygen. Genom att klicka på det första verktyget kan du
aktivera eller inaktivera ett automatiskt rutnät med knappar. Med det andra verktyget kan du dra ut ett färgat område för att
ange hur många knappar du vill skapa.

Figur 2.6 Verktygsfältet Rutnätssida
I nedre högra hörnet på Communicator kan du kontrollera zoom-nivån för sidan, antingen genom att använda plus- och minusknapparna eller dra reglaget för att zooma in eller ut.
Om du zoomar när en knapp är aktiv kommer den knappen att vara fokuspunkt under zoomningen. Om ingen knapp är valt kommer sidans mitt att zoomas.
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Zoomnivån visas i procent intill minusknappen. Öppna dialogrutan för zoom genom att klicka på zoomprocenten.

Figur 2.7 Zoom

Figur 2.8 Dialogrutan för zoomning
I dialogrutan för zoomning kan du zooma till faktisk storlek, för att passa i fönstret eller använda anpassad zoom.

2.5

Högerklicksmenyer

För bekvämlighets skull finns de mest använda kommandona i redigeringsläget samlade på två högerklicksmenyer. Kommandona på dessa menyer beskrivs i en annan del av dokumentationen.
Den här menyn kan du öppna genom att högerklicka i sidlistan. Kommandon som gäller en viss sida gäller för den sida som
är markerad för tillfället.

Figur 2.9 Högerklicka i sidlistan
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Menyn som visas nedan öppnar du genom att högerklicka på arbetsytan. Kommandon som ges för knappar gäller för den eller de knappar som är markerade för tillfället.

Figur 2.10 Högerklicka på arbetsytan

2.6

Placering och storlek

Placering och storlek hittar du i Knappmenyn under Formatera objekt > Placering och storlek. I den här dialogrutan
kan du ändra knappens storlek och placering.

Figur 2.11 Dialogrutan Placering och storlek på en frihandssida för utskrift
Måtten anges i punkter om papperet är optimerat för skärmen och i tum/cm om du har valt en frihandssida för utskrift.

Skapa egna panelsamlingar Referenshandbok v.1.0.1 - sv-SE

2 Snabbguide till redigeringsläget

11

3
3.1

Skapa enkla panelsamlingar
Skapa sidor

Communicator är ett kraftfullt verktyg för att skapa dina egna kommunikationssidor.
Gör på något av följande sätt för att skapa en ny sida:
●

●

Det normala sättet
1.

Öppna snabbmenyn genom att högerklicka eller välja menyknappen på enheter i I-Series(+).

2.

Klicka på knappen (Skapa ny panelsamling)

Från redigeringsläget
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT
+F5.
1.

Arkiv > Ny

eller
1.

Arkiv > Öppna

Fönstret Ny panelsamling visas på skärmen. Denna dialogruta hjälper dig att skapa nya sidor antingen för att visa på skärmen
eller att skriva ut. Här kan du också öppna och redigera enhetsmallar, aktivitetsmallar, dina tidigare skapade panelsamlingar och
alla panelsamlingar som är inkluderade i Communicator.

Figur 3.1 Ny panelsamling
Fönstret Ny panelsamling visas när du väljer att öppna eller skapa en ny panelsamling i Communicator.

3.1.1

Skapa sidor för skärm eller papper

Välj Arkiv > Ny för att skapa en ny panelsamling. Innan du skapar en ny panelsamling bör du ha en tydlig bild av hur den ska användas. Kommer den att visas på en dynamisk enhet med skärm, såsom en persondator eller en enhet i I-series(+) , eller tänker
du skriva ut den på papper?
På vänster sida i dialogrutan Ny panelsamling finns en lista över tillgängliga åtgärder. Under Skapa kan du välja att skapa en
tom panelsamling eller att skapa en panelsamling i en enhetsmall eller aktivitetsmall. När du väljer Tom panelsamling har du
fyra alternativ; du kan skapa en rutnätssida som kan förberedas för skärmvisning eller utskrift.
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Rutnätssida för skärm: Välj detta alternativ om du vill skapa en standardkommunikationssida för en dynamisk enhet. Du kan
välja hur många rader och kolumner ditt rutnät ska ha innan du klickar på OK, men du kan också ändra detta senare med hjälp
av verktygsfältet Rutnätssida.
Frihandssida för skärm: Välj detta alternativ om du vill placera ut knappar slumpmässigt på en sida som är avsedd att visas
på en dynamisk enhet.
Rutnätssida för utskrift: Detta alternativ lägger till ett förinställt rutnät på en sida som är optimerat för utskrift. Du kan välja hur
många rader och kolumner ditt rutnät ska ha innan du klickar på OK, men du kan också ändra detta senare med hjälp av verktygsfältet Rutnätssida.
Frihandssida för utskrift: Välj detta alternativ om du vill placera ut knappar slumpmässigt på en sida som är avsedd att skriva
ut.

3.1.2

Öppna befintliga panelsamlingar

Välj Arkiv > Öppna för att öppna en befintlig panelsamling i Communicator.
På vänster sida i dialogrutan Ny panelsamling finns en lista över tillgängliga åtgärder. Välj Mina panelsamlingar under
Öppna för att visa och öppna panelsamlingar du har skapat och sparat på dina dator under Mina dokument > Communicator 5 > Användarnamn > Mina panelsamlingar. Från dialogrutan Ny panelsamling kan du också Bläddra till panelsamlingar som är sparade på andra platser än mappen Mina panelsamlingar.

3.1.2.1

Skapa sidor och ge dem namn

Panelsamlingar som skapats i dialogrutan Ny panelsamling innehåller bara en sida, men du kan lägga till hur många sidor du vill i
en panelsamling.
1.

Om du vill lägga till en ny sida högerklickar du på sidan i sidlistan och väljer Ny sida.

Figur 3.2 Lägga till en ny sida i en panelsamling.
2.

Den nya sidan kommer att ha exakt samma struktur som sidan den skapades från; samma optimering för utskrift eller
skärm och samma rutnätslayout.
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Sidor namnges automatiskt när de skapas (sida 1, sida 2, o.s.v.).
1.

Om du vill ge sidan ett mer meningsfullt namn väljer du Sida > Sidegenskaper.

2.

Ange ett namn på den första fliken, Allmänt.

Figur 3.3 Sidegenskaper
Du kan alltid byta namn på sidor senare.
3.

Välj OK.

4.

Det nya namnet visas i sidlistan.

3.1.3

Sidlista

Sidorna visas i sidlistan, till vänster om arbetsytan, under verktygslådan Redigera.
●

14

Du kan ta fram sidlistan genom att klicka på dess flik.
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●

Om sidlistan inte visas alls väljer du Visa > Sidlista.

Figur 3.4 Fliken Sidlista till vänster om arbetsytan.

3.1.3.1

Ta bort sidor
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den sida du vill ta bort i sidlistan.

2.

Välj sida > Ta bort sida.

Se även:
3.3 Använda rutnät för att skapa knappar, sida 16
5.1 Sidans bakgrund och andra användbara sidegenskaper, sida 37
5.9 Ordna sidor, sida 51
6.8 Använda popup-sidor för användarval, sida 66

3.2

Spara dina ändringar

Panelsamlingen måste visas i Communicator.
1.

Välj Arkiv > Spara.
Om panelsamlingen har sparats tidigare är du klar nu.

2.

Om det är en ny panelsamling visas Windows-dialogrutan Spara som.
Kontrollera att du sparar i rätt mapp.
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3.

Ange ett filnamn för panelsamlingen och klicka på OK.

Figur 3.5 Om du sparar dina filer i mappen Mina panelsamlingar blir det enklare att hitta dem senare.
Se även:
4.9 Hitta en panelsamling senare, sida 33

3.3

Använda rutnät för att skapa knappar

Om du använder ett rutnät blir det enkelt att skapa mängder av snygga, fyrkantiga knappar. En rutnätsknapps storlek anpassas
automatiskt så att knappen fyller sidan.
Om du vill skapa och placera ut knappar lite långsammare men med större valfrihet, se 5.2 Rita egna knappar, sida 38.

3.3.1

Lägga till knappar genom att använda ett rutnät

Kontrollera att du befinner dig i redigeringsläget och att sidan som visas på arbetsytan är den du vill lägga till knappar på.
1.

Välj Sida > Använd rutnät.
Du kan också klicka på verktyget Använd rutnät i verktygsfältet Rutnät:

2.

Communicator-sidan blir nu en rutnätssida. En rutnätssida fylls alltid automatiskt med ett antal enkla, fyrkantiga knappar.

3.

Du kan ändra antalet knappar genom att klicka på verktyget Rutnätsstorlek.
Ett vitt minirutnät visas.

4.

Flytta muspekaren nedåt och åt höger över minirutnätet. Rutorna i minirutnätet fylls med färg för att visa det antal knappar
du skapar.

Figur 3.6 Ange rutnätets dimensioner.
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5.

Klicka på minirutnätet när du är nöjd med antalet knappar.

6.

Spara panelsamlingen genom att välja Arkiv > Spara.

3.3.2

Fler rutnätsverktyg

Figur 3.7 Verktyg för att lägga till och ta bort kolumner och rader i rutnätet
Du kan också ändra antalet knappar genom att lägga till eller ta bort rader och kolumner. Använd de återstående verktygen i
verktygsfältet Rutnät eller menykommandona under Sida > Ändra rutnät.

Figur 3.8 Verktyg för att ändra avståndet mellan knapparna
Med det sista verktyget i verktygsfältet Rutnät kan du ändra avståndet mellan knapparna.
Du kan också ändra knappavståndet med menykommandot Sida > Sidegenskaper. Välj fliken Rutnätssida och justera värdet för knappavstånd.

3.3.3

Flytta knapparna i ett rutnät

När du lagt till innehåll för rutnätsknapparna, kan du använda muspekaren för att dra omkring knapparna på sidan om du vill ordna om dem.

3.3.4

Ta bort alla knappar från en rutnätssida

Om du vill ta bort alla knappar ändrar du sidan tillbaka till en vanlig sida:
●
●

Välj Sida > Använd rutnät igen.
Bockmarkeringen tas bort från Sida-menyn, vilket visar att sidan nu är en frihandssida.

Nu kan du markera och ta bort alla knappar från sidan.

3.4

Lägga till knappar genom duplicering

Det här är en bra metod om du vill fylla en sida med knappar som inte är rektangulära eller om du inte vill fylla hela sidan på det
sätt som ett rutnät gör.

3.4.1

Lägga till en knapp som kan dupliceras

Kontrollera att du befinner dig i redigeringsläget och att sidan som visas på arbetsytan är den du vill lägga till knappar på.
1.

Klicka på Knappverktyget i verktygslådan Redigera.

Figur 3.9 Verktyget Lägg till knapp
2.

Observera hur muspekaren "laddas" med en knapp: Pekarens form ändras till ett hårkors med en knapp.

3.

Peka på den plats där du vill placera knappens övre vänstra hörn.
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4.

Tryck och håll ned musknappen samtidigt som du drar pekaren mot det nedre högra hörnet av knappen.

Figur 3.10 .Skapa en knapp med en mus
5.

3.4.2

Släpp musknappen.
Den nya knappen visas. Knappen är markerad.

Duplicera en knapp

Använd verktyget Duplicera objekt från verktygslådan för att skapa och placera ut ett antal kopior av en egen knapp.
1.

Börja med en tom sida och rita sedan en enkel knapp i den övre vänstra delen av sidan. (Se Figur 3.10 .Skapa en knapp
med en mus, sida 18.)

Figur 3.11 Ändra knappens form med verktygsfältet Utseende.
2.

Markera den nya knappen. (Kom ihåg att byta till Pekverktyget.)

3.

Välj verktyget Duplicera objekt i verktygslådan.

Figur 3.12 Verktyget Duplicera objekt
4.

Peka mitt på den nya knappen och håll ned musknappen.

5.

Dra pekaren till det motstående hörnet på sidan och släpp musknappen.

18
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Sidan fylls nu med kopior av den första knappen.

Figur 3.13 Resultatet av arbetet med Dupliceringsverktyget.
Du kan också dra pekaren tvärs över sidan och skapa en enkel rad med knappar, eller rakt ned för att skapa en kolumn.
Se även:
5.2 Rita egna knappar, sida 38

3.5

Markera det du vill arbeta med i redigeringsläget

När du arbetar i redigeringsläget måste du hålla reda på vad som är markerat.
De visar vilka objekt som kommer att påverkas av nästa kommando (om du väljer ett kommando eller ett verktyg som fungerar för
dessa objekt).

3.5.1
●
●

Har du problem med markeringen?
Är du i redigeringsläget? Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.
Vilket verktyg är markerat i verktygslådan Redigera? Växla till Pekverktyget och försök igen.

Figur 3.14 Markera med Pekverktyget.

3.5.2

Markera sidans bakgrund

Du markerar sidans bakgrund genom att klicka på den grå arbetsytan.
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●

När sidans bakgrund är markerad visas små svarta markeringshandtag runt det undre högra hörnet, på det här sättet.

Figur 3.15 Sidans bakgrund är markerad.
●
●

3.5.3

När bakgrunden är markerad kan du välja en färg för den i verktygsfältet Utseende.
Du kan också ändra bakgrundens storlek genom att dra i ett av markeringshandtagen. Om sidan är en popup-sida, bestäms sidans storlek av bakgrundens storlek. För övriga sidor ändras utseendet när bakgrundens proportioner ändras,
men sidan kommer alltid att sträckas ut så att den fyller det fönster eller den skärm där den körs. Se 4.8 Köra panelsamlingen, sida 32.

Markera ett objekt på sidans bakgrund

Du kan markera en knapp genom att klicka på den med Pekverktyget.

Figur 3.16 Pekverktyget.
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Ett markerat objekt är rödmarkerat och har små svarta markeringshandtag.

Figur 3.17 Vald knapp
Det är enkelt att se vilken av de fyra knapparna som har markerats.
●
●
●

När ett objekt är markerat kan du ändra dess storlek genom att dra i markeringshandtagen.
Du kan ändra de markerade objekten med kommandon från menyraden eller med verktyg i verktygsfältet Utseende eller
från verktygslådan Redigera.
Du kan flytta ett objekt genom att peka mitt i objektet och dra.

Du kan också markera en statisk text, bild eller linje som placerats direkt på bakgrunden. Dessa objekt kallas "statiska" eftersom
inget händer med dem när panelsamlingen körs: Användaren kan inte trycka eller klicka på dem och de kan inte utföra några
åtgärder.

3.5.4

Markera flera objekt

Här är tre olika sätt att markera fler än ett objekt:
●
●
●

3.5.5

Håll ned SKIFT-tangenten samtidigt som du väljer de övriga filnamnen.
Välj Redigera > Markera alla för att välja flera objekt på sidan.
Om de objekt du vill markera finns nära varandra, pekar du utanför något av objekten och drar sedan. En prickad linje
(lasso) visas och definierar det markerade området. Dra mot det diagonalt motstående hörnet tills alla de objekt du vill arbeta med har markerats.

Avmarkera en del av en grupp

Om du vill avmarkera ett objekt samtidigt som de övriga objekten lämnas markerade, håller du ned SKIFT-tangenten samtidigt
som du väljer det objekt du vill avmarkera.

3.6

Använda standardkommandon för redigering

När du arbetar med dina egna sidor, kommer du antagligen att uppskatta att ha tillgång till Windows standardkommandon för
redigering:
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Redigera > Kopiera (CTRL+C)

Placerar en kopia av de markerade objekten i Windows Urklipp i väntan på ett Klistra in-kommando. Detta innebär att
det som tidigare låg i Urklipp ersätts.

Redigera > Klipp ut (CTRL+X)

Tar bort de markerade objekten från sidan och placerar dem i
Windows Urklipp i väntan på ett Klistra in-kommando. Detta
innebär att det som tidigare låg i Urklipp ersätts.

Redigera > Klistra in (CTRL+V)

Placerar det som senast placerades i Windows Urklipp på
den aktuella sidan.

Redigera > Ångra (CTRL+Z)

Återställer den senaste åtgärden, om det är möjligt.

Redigera > Gör om (CTRL+SKIFT+Z)

Upprepar den senaste åtgärden, om det är möjligt.

Redigera > Ta bort

Tar bort det markerade objektet eller objekten från sidan utan
att innehållet i Urklipp ändras.
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4
4.1

Lägga till innehåll
Lägga till innehåll snabbt

På bildsökningsfliken kan du hitta och lägga till bilder från de installerade bildbiblioteken, eller foton som du sparat på din dator
eller externt minne, till knappar på sidan eller sidans bakgrund.

4.1.1

Lägga till en bild på en knapp

1.

Kontrollera att fliken Bildsökning är aktiv och visas på vänster sida. Du aktiverar bildsökningsfliken genom att välja Bildverktyget i verktygslådan Redigera.

2.

Skriv in din sökning i fältet Leta efter. När du skriver visas de mest relevanta matchningarna i rutan.

3.

Dina sökresultat sorteras efter relevans. Exakta matchningar visas först, följt av matchningar som börjar med eller innehåller söktermen.

4.

Markera den bild du vill använda.

5.

Välj Verkställ Bilden läggs till på knappen och nästa knapp på sidan markeras.

Figur 4.1 Bildsökningsfliken i redigeringsläge
Bilden läggs till på knappen och nästa knapp på sidan markeras.
För information om hur du lägger till flera bilder på en knapp, se 4.2 Lägga till flera bilder på en knapp, sida 25
Dina sökresultat finns kvar i rutan för sökresultat tills du gör en ny sökning.
6.

4.1.2

Om du har markerat rutan Använd bildtext läggs bildnamnet till på knappen tillsammans med bilden.

Dölja bildsökrutan

Bildsökrutan är alltid aktiv och synlig när du går till redigeringsläget. Du kan inaktivera den genom att välja knappen Infoga bild i
verktygslådan Redigera eller X:et i sökrutans hörn. Du kan också välja att dölja den genom att välja nålen Dölj automatiskt.
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Rutan ersätts av en flik på skärmens högra sidan och sidan i Communicator dras ut. När du väljer fliken Bildsökning öppnas
sökrutan och du kan använda den som vanligt. Om du markerar någon annan del av skärmen blir rutan till en flik igen. Välj nålen
Dölj automatiskt en gång till för att få tillbaka rutan Infoga bild i sidofältet. Rutan kommer att återgå till sitt ursprungliga läge om
du inaktiverar och sedan aktiverar bildsökningsknappen i verktygslådan Redigera.

4.1.3

Sökinställningar

Välj Inställningar... om du vill ändra sökinställningarna.
Om du markerar alternativet Ta med objekt som matchar enligt kategori visar sökresultatet även bilder som tillhör en kategori med ett namn som matchar söktexten. Objekt som matchar enligt kategori visas i slutet av sökresultaten.
Du kan även välja om du vill använda färgbilder eller svartvita bilder.

4.1.4

Använda en bild från en fil
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera en knapp och välj Bläddra i Bildsökningsverktyget.
Windows-dialogrutan Öppna visas:

Figur 4.2 Dialogrutan Öppna
2.

Markera en mapp som innehåller bilder, markera den bild du vill använda och klicka på Öppna.

3.

Bilden infogas på knappen.

4.1.5

Använda verktyget Fri placering

Med verktyget för fri placering kan du flytta och ändra storlek på text och bild på en knapp.
1.

Välj en knapp med en bild.

2.

Välj verktyget Fri placering

Figur 4.3 Verktyget för fri placering
3.

En ruta med punkter ritas runt bilden och du kan flytta den och ändra dess storlek med musmarkören

4.

Välj Redigera > Ångra för att återgå till bildens ursprungliga placering.

4.1.6

Ta bort en bild

Du kan ta bort en bild från en knapp.
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Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera knappen.

2.

Välj Knapp > Ta bort bild.

4.2
4.2.1

Lägga till flera bilder på en knapp
Lägga till flera bilder på en knapp

Så här lägger du till en andra bild på en knapp:
1.

Markera knappen som du vill lägga till ytterligare en bild på.

2.

Markera bilden som du vill lägga till på fliken Bildsökning och klicka på pilen bredvid Använd. Välj Lägg till i den nedrullningsbara listan.

3.

Bilden läggs till på knappen och både den nya och den befintliga bilden flyter fritt. Du kan flytta och ändra storlek på bilderna som du vill.

Figur 4.4 Lägga till flera bilder på en knapp
4.

4.2.2

Gör på samma sätt igen om du vill lägga till fler bilder på knappen.

Lägga till flera texter på en knapp

Du kan också lägga till flera texter på en knapp. Det gör du genom att använda verktyget Statisk text och dra ett nytt statiskt
textobjekt till knappen.
För mer information om hur du använder verktyget Statisk text, se 5.4 Text eller bild, sida 40.
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4.3

Lägga till text på knappar

Om du bara vill lägga till eller redigera text på en eller flera knappar gör du det snabbast med Textverktyget. Med Textverktyget
markeras själva texten automatiskt på varje knapp. När du trycker på Retur avslutar du textverktyget. Om du trycker på Tabb flyttas textmarkören till nästa knapp.

4.3.1

Lägga till eller ändra text med Textverktyget
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den knapp du vill arbeta med.

2.

Du kan välja Textverktyget, eller bara börja skriva, så läggs din text till på den markerade knappen. Om ingen knapp är
vald kommer texten att skrivas på första knappen på sidan.

3.

Använd verktyget Ångra eller tryck på Esc om du råkat ta bort text från en knapp av misstag.

4.

Tryck på Retur för att avsluta Textverktyget och spara den nya texten. Knappen är fortfarande markerad.

5.

Använd Tabb för att gå till nästa knapp medan Textverktyget fortfarande är aktivt.

6.

När du är nöjd med alla knappar sparar du panelsamlingen genom att välja Arkiv > Spara.

4.3.2

Ändra textens utseende

Textens utseende styrs från flera olika platser:
●
●
●

Det som du oftast behöver ändra styrs från verktygsfältet Teckensnitt, bortsett från
Textfärgen, som styrs från verktygsfältet Utseende.
Om du vill se ytterligare alternativ för text på knappar väljer du Knapp > Textegenskaper.
All text i ett textfält eller på en knapp kommer att ha samma utseende.

När du skapar ny text bestäms utseendet av de val som för tillfället visas i verktygsfälten Teckensnitt och Utseende. Med dessa
två verktygsfält kan du också ändra utseende på den text som markerats.

4.3.2.1

Verktygsfältet Teckensnitt
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

Om verktygsfältet Teckensnitt inte visas väljer du menykommandot Visa > Teckensnittsverktyg.

Figur 4.5 Verktygsfältet Teckensnitt

4.3.2.2
1.
2.

Så här ändrar du textens utseende
Markera texten, knappen eller de knappar du vill arbeta med. (Se 3.5 Markera det du vill arbeta med i redigeringsläget,
sida 19)
Välj ett av verktygen i verktygsfältet Teckensnitt. Verktygen är, i tur och ordning:
●
●
●
●
●
●
●
●
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Teckensnitt
Teckenstorlek
Fet text
Kursiv text
Understruken text
Placera texten överst på knappen (över en eventuell bild).
Placera texten mitt på knappen (under en eventuell bild).
Placera texten nederst på knappen.
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4.3.2.3

Verktygsfältet Utseende
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

Om verktygsfältet Utseende inte visas väljer du menykommandot Visa > Utseendeverktyg.

Figur 4.6 Verktygsfältet Utseende, med textfärgsverktyget markerat

4.3.2.4

Så här byter du färg på texten

1.

Markera texten, knappen eller de knappar du vill arbeta med. 3.5 Markera det du vill arbeta med i redigeringsläget, sida
19.

2.

Välj textfärgsverktyget.
En färgpalett öppnas.

Figur 4.7 Frigjorda textfärger
Den här färgpaletten har frigjorts, det vill säga, dragits loss från verktygsfältet så att den flyter fritt över arbetsytan och
förblir öppen. Överst i paletten visas också en egen färgpalett för pastellfärger.
3.

Välj den textfärg du vill använda.

Se även:
5.8 Välja en färgpalett, sida 49

4.3.2.5

Ange textjustering, radbrytning och förskjutning från knappens kant

Några av justeringsalternativen för text på knappar ändras mycket sällan. Dessa finns samlade i dialogrutan Textegenskaper.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera de knappar du vill ange egenskaper för.

2.

Välj Knapp > Textegenskaper.
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Dialogrutan Textegenskaper visas:

Figur 4.8 Dialogrutan Textegenskaper
3.

Om du vill att knappen ska vara vänster- eller högerjusterad istället för den automatiska centreringen, väljer du Anpassad textposition och väljer sedan en ny justering under Horisontellt.
Om du har valt Anpassad textposition gäller även de vertikala inställningar som anges här. (Vertikal justering kan också väljas med de tre sista knapparna i verktygsfältet Teckensnitt.)

4.

Om du vill ha större marginal mellan texten och knappens kant anger du värden för förskjutning. Enheterna är relativa: en
högre siffra ger en större marginal. Förskjutning åt höger anger knappens sidomarginaler. Förskjutning nedåt anger marginalerna i över- och underkant. Texten hålls innanför marginalerna om det är möjligt.

5.

Om du vill vara säker på att texten inte hamnar utanför knappen, markerar du alternativen Radbryt texten och Klipp
texten. Om texten är för lång kan den annars hamna utanför knappen och visas på bakgrunden eller på andra knappar i
närheten.

6.

Välj OK.

Dina val gäller för de knappar som är markerade när kommandot ges samt för alla nya knappar som skapas hädanefter.

4.4

Lägga till ljud på knappar

I det här avsnittet beskrivs hur du använder verktyget Ljud i verktygslådan Redigera för att lägga till ljud för en knapp med hjälp
av syntetiskt tal, inspelade ljud eller ljudfiler som redan finns i datorn.

4.4.1

När ska man använda ljud?

För användare som inte kan tala kan terapeuten skapa knappar som producerar ord, fraser eller andra ljud när de trycks ned.
För användare som inte kan läsa en text kan terapeuten använda ljud som auditiv feedback. Det betyder att när användaren
pekar på en knapp kommer knappen att "säga något" som talar om vilken knapp det är. För personer med nedsatt syn finns också alternativet Läs när du skriver i dialogrutan Inställningar > Ljudinställningar.

4.4.2

Lägga till ljud för en knapp

Du kan lägga till ljud för en knapp i körläget med guiden Redigera knapp. För att använda ljuddialogrutan som beskrivs här måste
du befinna dig i redigeringsläget.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.
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1.

Klicka på Ljudverktyget i verktygslådan Redigera.

Figur 4.9 Ljudverktyget
Dialogrutan Knappljud öppnas.

Figur 4.10 Dialogrutan Knappljud.
2.

Välj på den knapp du vill ändra eller klicka på Nästa knapp >> tills den knapp du vill ändra visas i
förhandsgranskningen.

3.

Välj den typ av ljud du vill använda.
●
●

●

4.

Syntetiskt tal: Kan endast användas för att läsa upp en knapptext eller en text du skriver in: Du måste tala om för
programmet vad som ska sägas.
Inspelat ljud: Communicator söker i ljudbiblioteket efter ett inspelat ljud med ett namn som matchar knapptexten
exakt (eller den text som angetts under Talad text) och spelar sedan upp ljudet i den filen. Om du vill använda den
här funktionen måste du ge de inspelade ljuden namn som matchar den upplästa texten. Om det inte finns något ljud
som matchar texten på knappen kan du välja Spela in ljud för att lägga till ditt eget ljud för den här texten. Notera
att du behöver en fungerande mikrofon för att spela in nya ljud.
Spela upp ljudfilen: Inget bök med matchande namn. Ange bara namnet på den fil där ljudet finns. Du måste förstås veta var på datorn ljudfilen finns. (Om du planerar att kopiera panelsamlingen till andra datorer bör du undvika
det här alternativet, eller så får du se till att lagra alla ljudfiler i en mapp under Mina panelsamlingar.)

Om du valde Syntetiskt tal, anger du vilken text som ska talas.
Om du väljer Tala knapptexten för knappen i illustrationen kommer datorn att säga blå när knappen trycks ned.
Om du väljer Tala den här texten kan du skriva något i stil med Vad är det här för färg? Den här färgen är blå.

5.

Om knappen utför åtgärder, till exempel länkar till en annan sida, kanske du vill markera Vänta tills ljudet spelats
klart.
Knappåtgärden påbörjas då inte förrän ljudet spelats klart. Annars kanske användaren inte ens ser den här knappen medan knappljudet spelas.

6.

Om du vill spara ändringarna för den här knappen väljer du Spara.
Om du tänker arbeta med flera knappar kanske du vill markera Använd Spara & gå till nästa. Varje gång du väljer
Spara kommer dina ändringar att sparas varpå dialogrutan visar nästa knapp.

7.

När du är klar väljer du Stäng.

8.

Spara panelsamlingen genom att välja Arkiv > Spara.

Se även:
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4.1 Lägga till innehåll snabbt, sida 23

4.5

Lägga till video på knappar

I Communicator finns alternativet att låta en knapp spela upp en video. Videoklippet kan antingen spelas upp på en yta som begränsas av knappens storlek eller så kan den spelas upp i helskärm.
Om användaren trycker en gång till på knappen medan videoklippet spelas upp kommer klippet att stoppas (inte pausas). Med
ytterligare en knapptryckning startas klippet från början igen.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den knapp där videoklippet ska visas.

2.

Välj Knapp > Video.
Den här dialogrutan visas.

Figur 4.11 Dialogrutan Videoegenskaper
3.

Välj på knappen Bläddra.

4.

Windows-dialogrutan Öppna visas.

5.

Välj en videofil som finns på datorn. Filtypen kan vara AVI, MPEG, MPG eller MPE.

6.

Välj Öppna.

7.

Välj hur klippet ska spelas upp i videodialogrutan.

8.

Välj OK.

4.6

Tilldela en tangentkombination till en knapp

Om du vill kunna aktivera en knapp genom att trycka på en tangent medan panelsamlingen körs kan du tilldela knappen en
tangentkombination.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera en knapp.

2.

Välj Knapp > Tilldela tangentkombination.
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Den här dialogrutan visas:

Figur 4.12 Tilldela tangentkombination
Du kan aktivera en knapp genom att trycka på en tangent på tangentbordet.
3.

Välj en tangent i den nedrullningsbara listan.

4.

Välj OK.

När panelsamlingen körs och du trycker på den tilldelade tangenten blir resultatet det samma som om du aktiverat knappen med
någon annan manövermetod.

4.7

Välja en förstasida

Om panelsamlingen har fler än en sida måste du bestämma vilken sida användaren ska se först och hur användaren ska komma
till de övriga sidorna.
Vilken som helst av de vanliga sidorna i panelsamlingen kan väljas som förstasida. Popup-sidor kan däremot inte väljas som
förstasida.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den sida du vill använda som förstasida i sidlistan.

2.

Välj Sida > Ange som förstasida.
Den sida du valde flyttas nu till toppen av sidlistan och markeras som den första sidan:

Figur 4.13 Ange förstasida
Förstasidan hamnar överst i sidlistan
Se även:
3.1 Skapa sidor, sida 12

Skapa egna panelsamlingar Referenshandbok v.1.0.1 - sv-SE

4 Lägga till innehåll

31

5.9 Ordna sidor, sida 51

4.8

Köra panelsamlingen

Du kan köra en panelsamling genom att välja Körverktyget i Standardverktygsfältet.

Figur 4.14 Standardverktygsfältet
Alternativt kan du välja Visa > Kör eller trycka på F5.

4.8.1

Bestämma hur panelsamlingen ska köras

Panelsamlingen kan köras så att den täcker hela skärmen eller så kan den köras i ett fönster med godtycklig storlek, även ett
maximerat fönster.
●
●
●
●
●

Välj Helskärm om du tror att användaren kan komma att klicka utanför fönstret och sedan ha svårt att komma tillbaka.
Välj Helskärm om du vill ge användaren enklast möjliga skärm att arbeta på.
Om du vill att panelsamlingen endast ska täcka en del av skärmen väljer du Kör i fönster. Det här alternativet kan vara
lämpligt för ett skärmtangentbord eller en panel som skapats för att låta användaren interagera med ett annat program.
Välj Kör i fönster om du vill kunna ha menyraden tillgänglig medan panelsamlingen körs.
Välj Kör i fönster om du behöver kunna flytta runt panelsamlingen på skrivbordet.

4.8.2

Använda fliken Kör så här

Du kan alltid ange alternativ för hur panelsamlingen ska köras, oavsett om du är i körläget eller redigeringsläget.
1.

Om menyraden inte visas trycker du på SKIFT+F10.

2.

Välj Arkiv > Egenskaper för panelsamling.
Den här dialogrutan visas:
Dina val här avgör hur panelsamlingen ska köras.
Du kommer att ange inställningar på den första fliken, Kör så här.

3.

Under Kör i väljer du Fönster eller Helskärmsläge.
Om du valde Helskärmsläge går du till steg 8.

4.

Om du valde Fönster väljer du Fönsterposition.
●

●

5.

Med Fast position öppnas panelsamlingsfönstret alltid med samma storlek och placering. Du visar programmet vilken storlek och placering fönstret ska ha: Stäng den här dialogrutan, kör panelsamlingen och justera storlek och placering som du vill ha dem. Öppna sedan den här dialogrutan igen och klicka på Använd aktuell position.
Dockad position låter dig placera ett litet sidfönster i kanten av skärmen. Storleken anges här som en procentandel av av skärmstorleken med hjälp av fälten Bredd och Höjd. Välj vilken kant fönstret ska dockas mot samt vilken
del av kanten (i ena änden eller i mitten) som ska användas med hjälp av fälten Vertikalt och Horisontellt.

Om du valde Fönster avgör alternativen under Fönsterstil hur mycket flexibilitet användaren har när panelsamlingen
körs.
●
●
●

Visa namnlisten Panelsamlingen kan flyttas medan den körs, genom att man drar i namnlisten.
Visa fönsterram Panelsamlingens storlek kan ändras medan den körs, genom att man drar i fönsterramen eller i
hörnen.
Visa programmenyn Menyraden i körläget, en förkortad version av menyraden i redigeringsläget, kommer att visas
när panelsamlingen körs.
I körläget kan du koppla på alla tre alternativen genom att trycka på F10. Genom att trycka på F10 en gång till,
återinförs de inställningar du sparat i den här dialogrutan.

6.

Om du valde visningsalternativet Fönster, får du också ta ställning till alternativen under Blandat.
●
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Alltid överst Andra fönster kommer inte att kunna dölja panelsamlingen. Gör användningen säkrare för en användare som inte säkert klarar att återställa fönstren om Communicator-panelsamlingen hamnar i skymundan.
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●

Tillåt användning av Windows-menyer Tillåter att användaren ger menykommandon till andra Windows-program när panelsamlingen innehåller ett skärmtangentbord.

7.

Transparens gör panelen delvis genomskinlig, så att användaren lättare kan hålla reda på vad som finns under panelsamlingen. Detta är ofta ett bra val när en liten panelsamling är dockad. Det är normalt sett inte ett bra val för användare
som behöver arbeta i helskärmsläge.

8.

Välj OK.

9.

Spara panelsamlingen genom att välja Arkiv > Spara.

Figur 4.15 Tre olika sätt att köra panelsamlingen i ett fönster.
A.

Dockad, utan namnlist, menyrad eller fönsterram.

B. Om du väljer Dockad position och visar namnlisten kan panelsamlingen flyttas.
C. Om fönsterramen visas kan panelsamlingens storlek ändras medan den körs. Om du trycker på F10 hamnar panelsamlingen i det här läget, med namnlist, menyrad och fönsterram påslagna. Om du trycker på F10 en gång till återställs inställningarna från den här dialogrutan.

4.9

Hitta en panelsamling senare

Om du vill återgå till en panelsamling som du har lämnat måste du öppna panelsamlingen igen.
Om du sparat dina panelsamlingar i standardmappen för Communicator finns de vanligen i mappen
Mina dokument > Communicator 5> Användarnamn > Mina panelsamlingar. (Om du har skapat flera olika Communicator-användare och sparat panelsamlingar för flera av dem byter du ut Användarnamn mot respektive användarnamn.)
Om du har valt att spara dina panelsamlingar i en annan mapp behöver du kunna hitta den mappen igen. De här instruktionerna
beskriver standardsituationen.

4.9.1

Öppna en nyligen använd panelsamling

1.

Om ni alltid använder Gäst som användare går du till steg 3.

2.

Om du har skapat flera olika användare måste du kontrollera att Communicator har angetts till rätt användare för den panelsamling du vill läsa in. Om du vill byta användare använder du menykommandot Inställningar > Användare > Byt
användare och väljer rätt användare.

3.

Välj Arkiv för att öppna arkivmenyn.

4.

Titta på filerna i listan längst ned på menyn. Om du ser den fil du vill ha trycker du på motsvarande filnamn.

Annars väljer du menykommandot Öppna.
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4.9.2

Öppna en panelsamling med Arkiv > Öppna

1.

Om ni alltid använder Gäst som användare går du till steg 3.

2.

Om du har skapat flera olika användare måste du kontrollera att Communicator har angetts till rätt användare för den panelsamling du vill läsa in. Om du vill byta användare använder du menykommandot Inställningar > Användare > Byt
användare och väljer rätt användare.

3.

Välj Arkiv > Öppna.
Dialogrutan Ny panelsamling visas.
VS Communicator kommer att föreslå standardmappen Mina panelsamlingar för den aktuella användaren.

Öppna en panelsamling i standardmappen.
4.

Markera den panelsamling du vill använda och klicka sedan på OK.

4.10 Länka samman sidor
I en panelsamling med fler än en sida måste du skapa några knappar för att kunna förflytta dig mellan de olika sidorna.
Du kan förse knapparna med valfri bild, text eller ljud, men de måste också innehålla en åtgärd: En länk till en annan sida. Om
du vill kan du också skapa länkar till sidor i andra panelsamlingar.
Det här avsnittet handlar om hur du länkar sidor till varandra. För andra åtgärder, se 6.1 Lägga till åtgärder och smarta knappar,
sida 54.

4.10.1

Knappmallar för länkar

Några av de vanligast förekommande länkarna finns tillgängliga som knappmallar. Här finns bland annat knapparna Tillbaka,
Startsida och Nästa/Föregående. Se 6.2 Använda knappmallar, sida 56.

4.10.2

Länka till en sida i samma panelsamling

Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

Följ dessa steg för att skapa länkar:
1.

34

Markera den knapp användaren ska trycka på för att byta sida.
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2.

Välj Länkverktyget i verktygslådan Redigera.

Figur 4.16 Länkverktyget
Dialogrutan Länkverktyget visas.

Figur 4.17 Länkdialogrutan för knappar som går till andra sidor.
3.

Välj Gå till sida och tryck sedan på knappen Välj...
Dialogrutan Välj sida visas:

Figur 4.18 Dialogrutan Välj sida
Välj den sida du vill flytta till.
4.

Klicka på miniatyren för den sida du vill länka till.

5.

Klicka på OK i dialogrutan Välj sida.

6.

Klicka på OK i dialogrutan Länkverktyget.

7.

Spara panelsamlingen genom att välja Arkiv > Spara.

4.10.3

Principer för att länka panelsamlingar

I en enkel panelsamling med ett fåtal sidor länkas varje sida till alla de övriga sidorna.
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Här är en skiss över en panelsamling med 4 sidor. Varje sida har samma kolumn med knappar för att byta sida.

En avancerad användare använder ofta flera panelsamlingar. En del av dem aktiveras från startsidan och en del aktiveras från
andra panelsamlingar. I det här fallet är det oftast klokt att förse varje sida eller panelsamling med knapparna Gå tillbaka och
Till startsidan.
Se även:
6.8 Använda popup-sidor för användarval, sida 66
9.3 Länkvisning, sida 80
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5
5.1

Bestämma utseendet
Sidans bakgrund och andra användbara sidegenskaper

I dialogrutan Sidegenskaper kan du ange information och val för varje enskild sida.
●

5.1.1

Lägg märke till att du kan styra positionsprickarna för en frihandssida (en sida utan knapprutnät) på fliken Frihandssida
i den här dialogrutan.

Placera en bild i bakgrunden
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den sida du vill arbeta med i sidlistan.

2.

Välj Sida > Sidegenskaper.
Dialogrutan Sidegenskaper visas:

Här kan du välja bakgrundsfärg eller bild.
3.

Välj fliken Bakgrund.

4.

För att välja bakgrundsfärg väljer du den vita rutan under Klicka för att välja bakgrundsfärg och väljer en färg från
färgdialogrutan som öppnas. Du kan även välja om du vill använda en färg eller färgtoning.

5.

Om du vill välja en bildfil på datorn klickar du på Bläddra.

6.

Leta reda på bildfilen med standarddialogrutan Öppna i Windows och klicka sedan på Öppna.
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Nu visas en förhandsgranskning av den valda bilden i dialogrutan Sidegenskaper:

När du valt en bild, visas en förhandsgranskning.
7.

Prova att markera och avmarkera alternativet Sträck ut bilden för att se vilket som ger bäst resultat.

8.

När du är klar klickar du på OK.

Den valda bilden placeras på sidans bakgrund. Bilden placeras bakom alla övriga objekt på sidan och du kommer inte att kunna
markera den.

5.1.2

Så här tar du bort en bakgrundsbild

1.

Markera sidan, gå till dialogrutan Sidegenskaper och välj fliken Bakgrund enligt beskrivningen ovan.

2.

Välj knappen Ta bort.

5.2

Rita egna knappar

Om du vill kunna styra knapparnas form och placering ska du inte använda något rutnät för sidan. Låt den förbli en frihandssida,
rita dina egna knappar och flytta omkring dem på skärmen precis som du vill!

5.2.1

Rita en knapp

Kontrollera att du befinner dig i redigeringsläget och att sidan som visas på arbetsytan är den du vill lägga till knappar på.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Klicka på Knappverktyget i verktygslådan Redigera.

Figur 5.1 Verktyget Lägg till knapp
Observera hur muspekaren "laddas" med en knapp: Pekarens form ändras till ett hårkors med en knapp.
2.

38

Peka på den plats där du vill placera knappens övre vänstra hörn.
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3.

Tryck och håll ned musknappen samtidigt som du drar pekaren mot det nedre högra hörnet av knappen.

Figur 5.2 Rita en knapp.
4.

Släpp musknappen.

Den nya knappen visas. Den är markerad och klar att ta emot nästa kommando.

5.2.2

Nya knappar formateras enligt verktygsfältet Utseende

När du ritar en ny knapp, bestäms utseendet av inställningarna i verktygsfältet Utseende.

Verktygsfältet Utseende

5.3

Kopiera utseendet för en knapp

Tänk dig att du skapat en jättesnygg knapp. Nu vill du ha sju likadana knappar till. Det är enkelt.

5.3.1

Så här gör du knappar som ser likadana ut
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den knapp du vill använda som förlaga. Den ska vara den enda markerade knappen.

Figur 5.3 Markera förlagan.
2.

Välj Redigera > Kopiera.
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3.

Markera målknappen eller målknapparna. Hur du markerar flera knappar beskrivs i 3.5 Markera det du vill arbeta med i
redigeringsläget, sida 19.

Figur 5.4 Markera målknapparna.
4.

Välj Redigera > Klistra in special > Utseende.

Figur 5.5 Tre likadana knappar.
5.

5.4

Målknapparna får samma form, kantlinje och fyllning som den förlaga du kopierade.

Text eller bild

Knappar kan visa text och bilder, men knappar är först och främst avsedda att tryckas på.
Om du endast vill ha en rubrik för sidan, eller en bild som dekoration eller illustration, använder du en statisk text eller en statisk bild. När panelsamlingen körs kan dessa inte markeras, kommer inte att skannas och går inte att trycka på. De gör ingenting, utan finns bara där: Statiskt.

5.4.1

Skapa en statisk text
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Välj Textverktyget i verktygslådan Redigera.

Figur 5.6 Textverktyget
Muspekaren ändras till ett hårkors med en rektangel.
2.

40

Börja i det ena hörnet av det planerade textområdet, precis som när du ritar en knapp. Tryck på och håll ned
musknappen.
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3.

Dra pekaren till det diagonalt motstående hörnet av textområdet och släpp musknappen.

Figur 5.7 Det statiska textområdet ser ut ungefär som en knapp, fast med en grå påminnelsetext.
Det nya textområdet markeras automatiskt.
4.

Börja skriva din text.

5.

När du är färdig med texten väljer du Pekverktyget.
I redigeringsläget visas en streckad linje runt det statiska textområdet.
Statisk text skapas automatiskt utan ram och med transparent fyllning, så att sidbakgrunden syns igenom. Tänk noga efter innan du ändrar dessa attribut.
När panelsamlingen körs hjälper detta användaren att se skillnad på knappar med text och rubriktext som inte går att
trycka på.

Figur 5.8 Statisk text ser ut så här i redigeringsläget. Ingen ram och transparent fyllning.
Du kan ändra textens utseende med verktygsfältet Teckensnitt och de övriga verktyg du använder för text på knappar.
Se 4.3.2 Ändra textens utseende, sida 26.

5.4.2

Placera en statisk bild på sidan
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Klicka på Bildverktyget i verktygslådan Redigera.

Figur 5.9 Bildverktyget
Muspekaren ändras till ett hårkors med en rektangel.
2.

Börja i det ena hörnet av det planerade bildområdet, precis som när du ritar en knapp. Tryck på och håll ned
musknappen.
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3.

Dra pekaren till det diagonalt motstående hörnet av bildområdet och släpp musknappen.

Figur 5.10 Det statiska bildområdet ser ut ungefär som en knapp, fast med en grå påminnelsetext.
4.

Det nya bildområdet markeras automatiskt.

5.

Se till att Bildverktyget i verktygslådan redigera är aktiv och att bildsökningsrutan visas på skärmens högra sida.

6.

Välj en bildfil på datorn genom att klicka på Bläddra.
Windows-dialogrutan Öppna visas:

Figur 5.11 Välj en bild i Windows-dialogrutan Öppna.
7.

Leta fram bilden och klicka på Öppna.

8.

Den valda bilden infogas på den statiska bildknappen.
I redigeringsläget visas en streckad linje runt det statiska bildområdet.
Det statiska bildområdet skapas automatiskt utan ram och med transparent fyllning, så att sidbakgrunden syns igenom.
Tänk noga efter innan du ändrar dessa attribut. När panelsamlingen körs hjälper detta användaren att se skillnad på
knappar med bilder och statiska bilder som inte går att trycka på.

Figur 5.12 En statisk bild kan se ut så här i redigeringsläget.

5.4.3

Bild på bakgrunden

Att använda bilder på sidans bakgrund kan vara ett trevligt sätt att göra en panelsamling i Communicator mer personlig. När en
bild placerats på bakgrunden är det ingen risk att du väljer den av misstag när du försöker välja en knapp.
Kom bara ihåg att visuellt "brus" i bakgrunden kan göra det svårare för användaren att hitta knapparna, så du måste se till att det
blir stor kontrast mellan knapparna och bakgrundsbilden.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.
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Så här placerar du en bild på sidans bakgrund:
1.

Markera den sida där du vill ha bakgrundsbilden i sidlistan.

2.

Välj Sida > Sidegenskaper.

3.

Välj fliken Bakgrund.
Den här dialogrutan visas:

Figur 5.13 Lägga till eller ta bort en bild på sidans bakgrund.
4.

Klicka på Bläddra.

5.

Windows-dialogrutan Öppna visas.

6.

Välj en bild på datorn.

7.

Klicka på OK i dialogrutan Öppna.

8.

Klicka på OK i dialogrutan Sidegenskaper.

5.5

Redigera en bild
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

Om du vill kan du redigera bilder eller rita egna med verktyget Redigera bild.

5.5.1

Redigera en bild

1.

Välj en knapp med en bild.

2.

Klicka på verktyget Redigera bild i verktygslådan Redigera.

Figur 5.14 Verktyget Redigera bild
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3.

Dialogrutan för verktyget Redigera bild öppnas och den valda bilden visas.

Figur 5.15 Dialogrutan för verktyget Redigera bild — Redigera bild
4.

Välj redigeringsverktyg längst upp och till vänster i dialogrutan.
På dialogrutans högra sida kan du justera zoomnivå och panorera i bilden.

5.

Klicka på OK när du är klar eller klicka på Avbryt om du vill stänga verktyget utan att spara ändringarna.

5.5.2

Rita en bild

Om du markerar en knapp utan bild och klickar på verktyget Redigera bild kan du rita egna bilder.
1.

Markera en tom knapp.

2.

Klicka på verktyget Redigera bild i verktygslådan Redigera.

3.

Dialogrutan för verktyget Redigera bild öppnas och i stället för att förhandsgranska en befintlig bild kan du skapa en bild.

Figur 5.16 Dialogrutan för verktyget Redigera bild — Skapa bild
4.

Klicka på knappen OK mitt i dialogrutan. En tom knapp visas och här kan du rita en egen bild med hjälp av de tillgängliga
verktygen.

5.

Klicka på OK när du är klar eller klicka på Avbryt om du vill stänga verktyget utan att skapa bilden.
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5.6

Ge sidorna en snygg layout

Kommandona på Layout-menyn hjälper dig att ge dina sidor ett rent och proffsigt utseende. Med Layout-menyn kan du standardisera knappars storlek, placering och fördelning. Du kan låsa en knapps placering, stapla knappar och andra objekt samt avgöra hur knapparna förhåller sig till rutnätets prickar.

5.6.1

Justera knappars placering eller ge dem samma storlek
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Välj Pekverktyget i verktygslådan Redigera.

Figur 5.17 Pekverktyget
2.

Markera de knappar vars placering eller storlek du vill justera.
Du måste markera minst två knappar att justera eller ändra storlek på.
Du kan markera flera knappar genom att välja den första knappen och sedan hålla ned SKIFT medan du väljer de övriga
knapparna. Du kan också hålla ned musknappen samtidigt som du drar en markeringsram runt alla knapparna, såsom visas i Figur 5.18 De här knapparna behöver snyggas till med Layout-kommandon.

Figur 5.18 De här knapparna behöver snyggas till med Layout-kommandon.
3.

Välj ett kommando på Layout-menyn.
Communicator väljer ut en av knapparna och justerar eller ändrar storlek på de övriga knapparna så att de matchar den
första. Det är inte säkert att samma knapp som den du tänkte dig används som "förlaga". Efter justeringen eller storleksändringen finns en uppsättning markeringshandtag kvar som gäller för alla knapparna.

4.

Så här gör du om du vill flytta hela gruppen: Placera Pekverktyget mitt på en av knapparna och håll ned musknappen
medan du drar åt vänster eller höger. Alla de markerade knapparna flyttas tillsammans.

5.

Så här gör du om du vill ändra storlek på all knappar i gruppen: Placera Pekverktyget på ett av markeringshandtagen
och håll ned musknappen medan du drar. Storleken kommer nu att ändras på samma sätt för alla de markerade
knapparna.
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5.6.2

Fördela knapparna jämnt

1.

Flytta den första och sista knappen till deras ungefärliga position.

2.

Markera den grupp av knappar som ska fördelas jämnt. (För tips om markering, se ovan.)

3.

Om du vill kan du välja menykommandon för att justera knapparnas placering eller storlek.

4.

Om du vill skapa en jämnt fördelad rad med knappar väljer du Layout > Fördela jämnt > Horisontellt.
Om du vill skapa en jämnt fördelad kolumn med knappar väljer du Layout > Fördela jämnt > Vertikalt.

5.6.3

Ordna staplade objekt

Med kommandona Layout > Placera överst och Layout > Placera underst kan du placera objekten i önskad ordning när du behöver stapla dem ovanpå varandra.
Här följer ett exempel från en sida i den förproducerade panelsamlingen Memory. Lägg märke till hur spelutvecklaren har lagt en
statisk text ovanpå en vanlig, textförsedd knapp. Kommandona Placera överst och Placera underst hjälper dig att åstadkomma
önskat resultat i sådana här fall.

Figur 5.19 Markeringarna visar att varje knapp består av två element.

5.6.4

Låsa objektens position

När alla objekt befinner sig precis där du vill ha dem, kanske du vill använda kommandot Layout > Lås position för att förhindra
att något flyttas av misstag.
Låsta objekt visas med en liten låsikon i redigeringsläget:

Figur 5.20 Knappar med låst position.
Om du vill ta bort låset markerar du objekten och väljer Layout > Lås position igen.

5.6.5

Layout > Justera > Fäst mot rutnät

Om dina knappar inte ligger helt i linje med varandra, kan du prova att markera en grupp av dem och välja kommandot Layout >
Justera > Fäst mot rutnät. Knapparna rättas nu in efter justeringsrutnätet.
Justeringsrutnätet representeras av de prickar du ser kors och tvärs över sidan i redigeringsläget. Du kan ändra mellanrummet
mellan prickarna genom att välja Sida > Sidegenskaper och sedan fliken Frihandssida.
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5.7
5.7.1

Osynliga och ej valbara knappar
Varför dölja en knapp?

En terapeut kan ibland vilja skapa detaljerade kommunikationssidor för användare som ännu inte är redo att utnyttja alla knappar.
Med åtgärden Dölj knapp kan terapeuten dölja vissa knappar tills användaren är redo för dem. Det blir sedan väldigt enkelt att ta
fram de extra knapparna – som också kan leda till ytterligare sidor.
När en knapp dolts kan den heller inte markeras (vilket åsidosätter egenskapen Ej valbar).

5.7.2

Göra en knapp osynlig
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den eller de knappar du vill göra osynliga.

Figur 5.21 Här ska vi dölja fem av de sex inringade knapparna.
2.

Välj Knapp > Dold.

3.

Kommandot markeras i menyn – det är bara på detta sätt du kan se att knappen är dold när du är i redigeringsläget.
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4.

Kör panelsamlingen. Knappen syns nu inte längre:

Figur 5.22 Knapparna finns fortfarande, men nu är de dolda i körläget.

5.7.3

Göra en knapp ej valbar: Underlätta för skanningsanvändare

Du kan också skapa knappar som inte går att välja.
Varför vill man göra det? Jo, de smarta knappar som beskrivs i 6.1 Lägga till åtgärder och smarta knappar, sida 54 är ibland endast avsedda att visa uppdaterad information, till exempel antalet olästa e-postmeddelanden. Man behöver aldrig trycka på dem
och skanningsanvändare slipper gärna vänta medan dessa knappar skannas.
Egenskapen Dold åsidosätter egenskapen Ej valbar. Dolda knappar kan aldrig väljas i körläget.

Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

Gör följande för att göra en knapp ej valbar:
1.

Markera den knapp du vill arbeta med.

2.

Välj Knapp > Ej valbar.
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3.

Kommandot markeras i menyn – det är bara på detta sätt du kan se att knappen inte är valbar när du är i
redigeringsläget.

Så här känner du igen en ej valbar knapp.
Se även: Stöd för skanningsanvändare

5.8

Välja en färgpalett

För att kunna ge ett attraktivt och professionellt intryck kan det vara bra att planera och begränsa det antal färger som används
för knappar, texter och bakgrunder i en panelsamling eller inom en grupp av panelsamlingar.

5.8.1

Grundpaletten och de egna färgpaletterna i Communicator

När du öppnar ett av färgverktygen, till exempel fyllningsfärg, visas grundpaletten för Communicator med 40 färger.
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●

Om du skapar och väljer en egen palett visas dina egna färger längst upp, så här:

Figur 5.23 Egen färgpalett.
●

5.8.2

Om du har fler än en egen palett väljer du vilken som ska användas med menykommandot Verktyg > Färgpaletter. Eller så klickar du på knappen Ändra/redigera i standardpalettens underkant.

Skapa en ny, tom palett
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Välj Verktyg > Färgpaletter.

Figur 5.24 Dialogrutan Färgpaletter
Här kan du skapa och fylla en ny palett.
2.

Markera den nya knappen.

3.

I nästa dialogruta anger du ett namn för den nya paletten och klickar på OK.
Den nya paletten visas i listan Tillgängliga paletter, men innehåller inga färger.

5.8.3

Lägga till färger i den egna paletten

Du kan lägga till och ta bort färger i en egen palett eller i grundpaletten.
1.

I den tidigare nämnda dialogrutan Färgpaletter markerar du den palett du vill ändra.

2.

Till höger väljer du Lägg till.
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3.

Du kan ändra färg genom att välja Redigera.

4.

Markera en av färgerna för att välja den.

5.

Lägg till färgen i din palett genom att klicka på OK.
Du kommer tillbaka till dialogrutan Färgpaletter och har lagt till en färg i paletten.

6.

Om du vill lägga till fler färger klickar du på Lägg till. Sedan väljer du Redigera och upprepar färgvalsproceduren.

5.8.4

Lägga till en egen färg i en palett

Du kanske har lagt märke till att du i instruktionerna ovan fortfarande fick välja bland samma färger som de som finns i grundpaletten. När du skapar en egen palett vill du antagligen definiera en del egna färger.
1.

Följ instruktionerna ovan, men klicka på Definiera egna färger.

2.

Dialogrutan utökas med en färgväljare till höger:

Dialogrutan Utökade färger.
Markera först en av färgrutorna till vänster!
3.

Välj en färg med kontrollerna till höger: Dra i de två svarta reglagen tills du ser den färg du vill ha i provrutan.

4.

Välj OK.

5.

Tillbaka i dialogrutan Färgpaletter kan du se att den egna färgen lagts till i listan under Färger i paletten.

5.9

Ordna sidor

Det här avsnittet kan du ha nytta av när du arbetar med en panelsamling som har många sidor.
Sidornas ordning och gruppering i sidlistan påverkar inte det som användaren ser när panelsamlingen körs. Det som har betydelse är vilken sida du anger som startsida och vilka sidor som länkas från den sidan.
Om du ändå vill ha sidorna i en annan ordning i redigeringsläget, eller om du vill gruppera dem för att göra det lättare att hitta i
sidlistan, kan du använda kommandot Sidgrupper.
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Här har vi skapat sidgrupper för Memory-spelet från de förproducerade panelsamlingarna.

●
●

5.9.1

Gruppernas namnlister visas i sidlistan.
Du kan öppna eller stänga en sidgrupp genom att välja symbolen till vänster om gruppnamnet.

Så här ändrar du ordning på eller grupperar sidor

En grupp måste bestå av minst en sida, så det är ingen idé att skapa grupper innan du skapat de flesta av dina sidor.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Använd pekverktyget, peka var som helst i sidlistan och högerklicka.
En snabbmeny visas för sidlisteobjektet:

Figur 5.25 Menyn för sidlisteobjektet
2.
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Dialogrutan Sidgrupper visas.

Figur 5.26 Dialogrutan Sidgrupper
Med den här dialogrutan kan du gruppera och ordna sidor.
3.

Till höger markerar du en eller flera sidor som ska vara med i den nya gruppen.
Om det redan finns sidgrupper i den här panelsamlingen kan du behöva markera en av grupperna till vänster för att hitta
de sidor du vill använda.
När du har markerat en sida i listan till höger kan du ändra sidornas ordning genom att flytta sidan uppåt eller nedåt i sidlistan med hjälp av pilknapparna. Om du bara vill byta ordning på sidorna stänger du dialogrutan
Sidgrupper genom att klicka på OK.

4.

Om du vill skapa en ny grupp väljer du Flytta till.

5.

Välj Ny grupp i den nedrullningsbara listan.

6.

Ange ett beskrivande namn för den nya gruppen.

7.

Återgå till dialogrutan Sidgrupper genom att klicka på OK.

8.

Om du vill skapa fler grupper går du tillbaka till steg 4.

9.

När du är nöjd med resultatet klickar du på OK i dialogrutan Sidgrupper.
Sidlistan visas nu med de nya gruppnamnen.
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6
6.1

Åtgärder och smarta knappar
Lägga till åtgärder och smarta knappar

Utöka dina användares möjligheter genom att lägga till knappåtgärder.
Två väldigt enkla åtgärder beskrivs på annan plats i dokumentationen: Spela upp ett ljud, se 4.4 Lägga till ljud på knappar,
sida 28, och Länka till en annan sida, se 4.10 Länka samman sidor, sida 34.

6.1.1

Knappmallar

Listan Knappmallar utgör en genväg till en mängd användbara åtgärdsknappar och smarta knappar.
Gör så här: Markera den knapp som ska ha åtgärden eller den smarta knappfunktionen. Klicka sedan på ett lämpligt knappnamn
i listan Knappmallar. Den åtgärd, eller den smarta knapptyp och åtgärd, du klickade på klistras nu in på den markerade knappen.

Knappmallarna finns i det nedre vänstra hörnet.

6.1.2

Åtgärdsknappar

Bland de åtgärder du kan lägga till för en knapp finns:
●
●
●
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Spela upp, Stopp, Paus, Nästa eller Föregående låt, för en musikspelare.
Kommandona Ny, Öppna, Spara eller Spara som, för arbete med textfiler.
Skriva knappens text till meddelandefönstret eller läsa upp texten i meddelandefönstret, för en kommunikationssida.
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Med menykommandot Knapp > Knappåtgärder kan du förse en knapp med en eller flera åtgärder. Du kan också markera
knappen och sedan klicka på ett knappnamn i listan Knappmallar.

På tangentbord och i kommunikationspanelsamlingar med text eller symboler finns det vanligen en meddelandefönsterknapp.
Många av de andra knapparna har åtgärden Skriv till meddelandefönstret, som utförs när användaren trycker på knappen.

6.1.3

Smartare knappar

I Communicator kan du också skapa Smarta knappar som återanvänder programmerade funktioner från de förproducerade
panelsamlingarna.
Exempel på smarta knappar:
●
●
●
●
●

Meddelandefönstret, som kan ta emot text eller symboler och visa en textinsättningspunkt (markörens position).
Tangentknappar på ett tangentbord som både kan visa och skriva stora och små bokstäver.
Knappar som hämtar och visar information, till exempel antal olästa meddelanden, från e-post eller en mobiltelefon.
Matchningsobjekt i spelet Hitta par, som vet när de matchar varandra.
Ordprediktionsobjekt-knappar som automatiskt ändrar det ord som visas, beroende på vad användaren skriver och vad
som finns i den aktiva ordlistan.

Du hittar alla smarta knappar i dialogrutan Knapp > Smarta knapptyper.

6.1.4

Smarta knappar och åtgärder

Många av de smarta knapparna är förknippade med vissa åtgärder. En smart knapp av typen ordprediktionsobjekt har till exempel en skrivåtgärd.

I redigeringsläget visar kugghjulssymbolerna att ordprediktionsobjektet och meddelandefönstret är smarta knappar.
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I körläget känner knappen hela tiden igen olika ord, baserat på vad användaren skriver.
I likhet med många andra smarta knappar skapar den här knappen sitt eget innehåll. Det är därför viktigt att inte lägga till text eller bild för en smart knapp innan du har kontrollerat vilket innehåll som den smarta knappen själv genererar!

I körläget utförs åtgärden (skriv) när användaren trycker på ordprediktionsknappen och det senast igenkända ordet, middag,
läggs till i meddelandefönstret.
Varje knapp kan antingen ha noll eller en smart knapptyp (aldrig fler än en). Varje knapp kan däremot ha så många åtgärder som
du anser rimligt.
Klicka på verktyget Smart knapptyp och åtgärder i verktygslådan Redigera så visas en dialogruta med en översikt över både
typ och åtgärder.

Figur 6.1 Verktyget Smart knapptyp och åtgärder

6.2

Använda knappmallar

I redigeringsläget hittar du listan Knappmallar på en flik bredvid fliken Sidlista, under verktygslådan Redigera.

Knappmallarna finns i det nedre vänstra hörnet.
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I listan Knappmallar finns en del användbara åtgärdsknappar och också några av de mest efterfrågade smarta knapparna från
de förproducerade panelsamlingarna.
Att använda en knappmall påminner mycket om att använda kommandot Redigera > Klistra in special > Åtgärder och
smarta knapptyper. Åtgärderna och den smarta knapptypen (i förekommande fall) från mallen läggs till för din knapp. Att använda en Knappmall påverkar inte knappens utseende. Om knappmallen har en smart knapptyp kan denna i vissa fall bestämma knappens innehåll, särskilt när det gäller textinnehåll.

6.2.1

Så här använder du knappmallar

Du måste befinna dig i redigeringsläget för att kunna använda en knappmall.
1.

Markera den knapp på sidan som du vill använda mallen på.
Knappen markeras.

Figur 6.2 En knapp markerad i ett rutnät.
2.

Till vänster på skärmen, under verktygslådan Redigera, klickar du på fliken Knappmallar så att den visas framför
sidlistan.
Om fliken Knappmallar inte visas, väljer du menykommandot Visa > Knappmallar.

Figur 6.3 Välj en knapp, välj en knappmall. Kan det bli enklare?
Du kan se vilka åtgärder som finns i en mall genom att hålla muspekaren över mallnamnet. En verktygsbeskrivning visas.
3.

Klicka på mallnamnet på fliken Knappmallar.
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Åtgärderna kopieras till den markerade knappen. Du kan också kopiera en smart knapptyp.
4.

För en del smarta knapptyper får knappen en platshållartext. Den faktiska texten visas inte förrän panelsamlingen körs.
För andra mallar syns ingen skillnad alls på knappen. Du måste köra panelsamlingen och prova knappen för att kunna se
att processen fungerade.

Figur 6.4 Tangentbordsknappar ser likadana ut i redigeringsläget.

Figur 6.5 Samma knappar i körläget

6.2.2
1.

Undersöka resultatet
Kontrollera vad mallen har lagt till för knappen genom att markera den och klicka på verktyget Smart knapptyp och
åtgärder.

Figur 6.6 Verktyget Smart knapptyp och åtgärder
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Dialogrutan Smart knapptyp och åtgärder visas:

●
●

Ändra den smarta knapptypen genom att välja Ändra.
Lägg till fler åtgärder genom att välja Lägg till.

Smart knapptyp Här visas vilken funktionsflik knappens funktioner kommer från, till exempel dess text och standardåtgärder. Under Åtgärder visas den eller de åtgärder som lagts till för knappen.
2.

Välj en av åtgärderna:

3.

Om åtgärden har egenskaper eller alternativ för hur åtgärden ska utföras kan du se dessa genom att klicka på
Egenskaper.

4.

I fallet med tangentbordsknappen kan du välja att låta den skriva sin bokstav till ett meddelandefönster i Communicator
eller till ett öppet fönster i ett annat Windows-program:

Figur 6.7 Dialogrutorna kan se olika ut för olika åtgärder.

6.3

Lägga till åtgärder för knappar

I det här avsnittet visas hur du kan skapa dina egna åtgärdsknappar.
Du kan använda åtgärdsknappar för att skapa en större och mer lättåtkomlig volymkontroll för de ljud som spelas upp i Windows, till exempel musik som spelas i Windows Media Player:

Med åtgärdsknapparna kan du minska eller höja ljudnivån för datorn eller ange den till normalnivån.
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6.3.1

Skapa åtgärdsknappar
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Rita den eller de knappar du behöver.

2.

Markera en knapp.

3.

Välj Knappar > Knappåtgärder.
Dialogrutan Knappåtgärder visas.

4.

Välj en av funktionsflikarna längst upp i dialogrutan. I det här exemplet väljer du Ljud:

Figur 6.8 dialogrutan Knappåtgärder
Alla åtgärder kommer från en av funktionsflikarna.
5.

På fliken Ljud markerar du åtgärden Ställ in huvudvolym enligt Figur 6.8 dialogrutan Knappåtgärder, sida 60.
Om fliken Ljud inte visas markerar du kryssrutan Visa alla åtgärder längst ned i dialogrutan

6.

Välj Lägg till.
En dialogruta visas och frågar vilken ändring i volym du vill att knappen ska åstadkomma.
Här visas olika dialogrutor beroende på vilken åtgärd som lagts till.

7.

Välj om knappen ska ange en fast volymnivå eller om den ska öka eller minska volymen med ett steg varje gång den
trycks ned. Du kan också lägga till en åtgärd för att sätta på och stänga av ljudet.

8.

Välj OK.
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Åtgärden läggs till för knappen.

Figur 6.9 Dialogrutan Knappåtgärd — Åtgärd tillagd
Alla åtgärder som kan användas för den här knappen visas i listan längst ned i dialogrutan Redigera knappåtgärder. En
knapp har vanligen bara en eller två åtgärder.
9.

Stäng dialogrutan genom att välja OK.
Du kan förse knappen med valfri bild eller text som användaren kan förstå.

10. Prova den nya knappen genom att trycka på F5 för att köra panelsamlingen.

6.4

Åtgärder när en sida öppnas eller stängs

Vissa åtgärder kan utföras när en sida öppnas eller när användaren lämnar sidan.
Du kan till exempel lägga till en räknare på en sida som talar om för användaren hur många gånger han spelat ett spel.
●
●

Varje gång användaren lämnar sidan ökar du räknarens värde med 1.
Varje gång användaren återvänder till sidan kan du använda ett meddelandefönster för att visa det nya värdet.

6.4.1

Associera åtgärder med sidan
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den sida du vill lägga till en åtgärd för i sidlistan.

2.

Välj ett av följande menykommandon
●
●

3.

Sida > Sidåtgärder > Åtgärder när en sida öppnas
Sida > Sidåtgärder > Åtgärder när en sida stängs.

Välj och definiera åtgärder, enligt beskrivning i Lägga till åtgärder för knappar.
Den största skillnaden är att det finns färre meningsfulla åtgärder att välja mellan.
Du kan också definiera åtgärder som utförs när panelsamlingen körs eller avslutas. Se 6.5 Åtgärder när en panelsamling
körs, sida 62
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6.5

Åtgärder när en panelsamling körs

Vissa åtgärder kan utföras när en panelsamling börjar köras eller när användaren lämnar panelsamlingen.
Om panelsamlingen till exempel innehåller ett spel kan du lägga till en åtgärd som lagrar användarens poäng när han lämnar panelsamlingen och en annan åtgärd som visar det förra poängvärdet när användaren kör spelets panelsamling igen.
En annan vanlig åtgärd är att återställa inmatningstypen för en viss panelsamling. Din användare kanske använder en kontakt i
vanliga fall, men tränar på att använda musen.
Du kan skapa ett motivationsspel som används med musen och ange inmatningstypen till musklick när spelet startas, för att sedan återställa inmatningstypen till kontaktinmatning/skanning när användaren avslutar spelet.

6.5.1

Associera åtgärder med panelsamlingen
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Välj ett av följande menykommandon
●
●

2.

6.6

Arkiv > Åtgärder för panelsamlingar > Öppningsåtgärder för panelsamling
Arkiv > Åtgärder för panelsamlingar > Stängningsåtgärder för panelsamling

Välj och definiera åtgärder, enligt beskrivning i 6.3 Lägga till åtgärder för knappar, sida 59.
Den största skillnaden är att det finns färre meningsfulla åtgärder att välja mellan.

Använda smarta knappar

Smarta knappar är knappar som förutom åtgärder även har konfigurerbara funktioner.
I Communicator kan du skapa Smarta knappar som återanvänder programmerade funktioner från de förproducerade
panelsamlingarna.
Exempel på smarta knappar:
●
●
●
●
●

Meddelandefönstret, som kan ta emot text eller symboler och visa en textinsättningspunkt (markörens position).
Tangentknappar på ett tangentbord som både kan visa och skriva stora och små bokstäver.
Knappar som hämtar och visar information, till exempel antal olästa meddelanden, från e-post eller en mobiltelefon.
Matchningsobjekt i spelet Hitta par, som vet när de matchar varandra.
Ordprediktionsobjekt-knappar som automatiskt ändrar det ord som visas, beroende på vad användaren skriver och vad
som finns i den aktiva ordlistan.

Du hittar alla smarta knappar i dialogrutan Knapp > Smarta knapptyper.

Figur 6.10 Alla smarta knappar har en liten kugghjulsikon i det övre vänstra hörnet.
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6.6.1

Hur skapar jag smarta knappar?

Genom att använda en knappmall som råkar vara en smart knapp, se 6.2 Använda knappmallar, sida 56, eller välja en smart
knapptyp för en knapp i dialogrutan Smarta knapptyper:

6.6.2

Hur ser jag om det är en smart knapp eller inte?

1.

Markera en knapp – från en förproducerad panelsamling eller en egen knapp som du skapat med hjälp av en knappmall.

2.

Välj verktyget Smart knapptyp och åtgärder i verktygslådan Redigera.

Figur 6.11 Redigera Smart knapptyp och åtgärder.
3.

Titta i fältet under Smart knapptyp:
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I den här dialogrutan kan du ändra knappens typ eller lägga till åtgärder.

6.6.3

Endast en smart typ för varje knapp

En knapp kan endast ha en typ av smart knappfunktion: En och samma knapp kan till exempel inte vara både ett matchningsobjekt och ett spellisteobjekt. De flesta smarta knapptyper har en eller flera standardåtgärder.
Du kan däremot lägga till så många åtgärder till en knapp som du finner lämpligt.

6.6.4

Smarta knappar vet ofta hur man uttrycker sig

Många smarta knappar räknar automatiskt ut vilken text de ska visa, så det är alltid bäst att vänta lite med att lägga till text för en
smart knapp så att du hinner se hur den fungerar. Kör först panelsamlingen och se hur själva knappen ser ut, innan du bestämmer dig för att lägga till text.

6.6.5

Smarta knappar trivs i flock

En del smarta knappar har funktioner eller åtgärder som bara fungerar som de ska om det finns fler smarta knappar med rätt typ
på samma sida.
Tangentbordsknappar har till exempel som standardåtgärd att skicka sin bokstav till ett meddelandefönster. Om du använder
smarta tangenter av typen Tangent på en sida som inte har något meddelandefönster, så kommer tangenterna inte att fungera
som det var tänkt.

6.6.6

Undersöka förproducerade knappar

Det finns två sätt att räkna ut vilka knappar som ska användas tillsammans:
●
●

6.7

Prova de förproducerade panelsamlingarna för att se hur knapparna fungerar tillsammans.
Markera knappen och undersök den med kommandot Knapp > Smart knapptyp:

Skapa egna smarta knappar

Smarta knappar är knappar som förutom åtgärder även har konfigurerbara funktioner. Du kan läsa mer om smarta knappar i 6.6
Använda smarta knappar, sida 62.
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6.7.1

Så här skapar du en smart knapp
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera en knapp att arbeta med. Du kan markera flera knappar för den här uppgiften.

2.

Välj Knapp > Smart knapptyp
Dialogrutan Smarta knapptyper visas:

Figur 6.12 Dialogrutan Smarta knapptyper
3.

Välj en funktionsflik överst i dialogrutan, baserat på vilken typ av knapp du vill skapa.

4.

Granska de tillgängliga smarta knapptyperna i listrutan.
Om du väljer en av dem kan du läsa vad den gör till höger. Lägg märke till att olika knapptyper har olika egenskaper som
du kan ange och olika standardåtgärder.

5.

Markera den smarta knapptyp du vill använda.

6.

Granska och redigera alternativen på höger sida av dialogrutan.

7.

När du är nöjd klickar du på OK.

Lägg nu till de övriga smarta knappar som behövs och prova sedan att köra panelsamlingen. Kom ihåg att inte lägga till text för
en smart knapp förrän du har sett precis hur den fungerar i körläget.

6.7.2

Snabba smarta knappar

En del av knappmallarna är mallar för smarta knappar.
●
●

Om du vill använda en mall markerar du den knapp där den smarta knapptypen och åtgärderna ska läggas till och klickar
sedan på mallens namn.
Med verktyget Smart knapptyp och åtgärder kan du undersöka vilka funktioner och egenskaper som lagts till med
mallen.

Figur 6.13 Verktyget Smart knapptyp och åtgärder.
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6.8
6.8.1

Använda popup-sidor för användarval
Vad är en popup-sida?

Den här volymkontrollsidan är ett exempel på en popup-sida.
●
●

6.8.2

På samma sätt som med en dialogruta i Windows går det inte att markera något utanför en popup-sida när den är
öppen.
I likhet med en dialogruta, täcker en popup-sida endast en del av den sida den startades från, vilket gör det enklare för
de flesta användare att förstå vad som händer.

Så här skapar du en popup-sida för användarval
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den sida som ska bli en popup-sida i sidlistan.
Här har vi markerat volymsidan i en TV-fjärrkontrollpanelsamling.

I det här exemplet finns det tre knappar som sänder IR-signaler via en GEWA-enhet till TV:n:
Popup-sidor bör normalt vara mindre än vanliga sidor, så att den ursprungliga sidan syns bakom popupfönstret i körläget.
Du kan göra en sida mindre genom att klicka på sidbakgrunden så att den markeras och sedan dra markeringshandtaget
i det nedre högra hörnet en bit inåt mot sidans mittpunkt.
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2.

Välj Sida > Visa som popup.

3.

Gå till den ursprungliga sidan, den sida som kommer att synas bakom popup-fönstret.
I det här exemplet är den ursprungliga sidan en huvudsida för TV.

4.

Markera den knapp som ska länkas till popup-sidan.
I det här exemplet är det volymknappen.

Figur 6.14 Det här är den ursprungliga sidan.
5.

Välj Knapp > Länk.
Dialogrutan Länk visas:

Figur 6.15 Dialogrutan Länk.
6.

Välj Gå till sida och tryck sedan på knappen Välj...

7.

I dialogrutan Välj sida väljer du en popup-sida i listan och klickar på OK.

8.

I dialogrutan Länk markerar du kryssrutan Återgå direkt efter val.
I det här fallet betyder det att så snart användaren har tryckt på en volymknapp, kommer knappen att utföra den begärda
åtgärden och popup-fönstret kommer att försvinna.

9.

Spara genom att välja Arkiv > Spara.

6.8.3

Var kommer popup-sidan att placeras?

Om du öppnar popup-sidan i guidestil från en annan popup-sida saknar detta betydelse. Om du öppnar popup-sidan från en
vanlig sida kan du ange ungefär var den ska placeras:
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1.

Välj Sida > Sidegenskaper.
På den första fliken, Allmänt ser du att alternativet Popup-sida har markerats. (Du kan också göra en sida till popup-sida
genom att markera den här kryssrutan.)

2.

Om du vill ange ungefär var popup-sidan ska placeras när den öppnas väljer du en position i listrutan under Popup-sida.

Placera popup-sidan.
3.

6.8.4

Välj OK.

Skapa en guide

När du skapar en länk från en popup-sida till en annan aktiveras kryssrutan Visa i guidestil.
En guide består av en serie dialogrutor som var och en ersätter den föregående. Man brukar låta användaren förflytta sig mellan
sidorna i en guide med knapparna Föregående och Nästa. I Communicator finns till exempel guiden Redigera knapp i körläget
och den guide som startas med Verktyg > Spela in nytt ljud.
Om du markerar kryssrutan Visa i guidestil ändras två saker:
●
●
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Den andra popup-sidan (målsidan) kommer automatiskt att ges en storlek och position så att den fyller exakt samma utrymme på skärmen som den första popup-sidan (den ursprungliga sidan).
Den första popup-sidan (den ursprungliga sidan) kommer automatiskt att stängas när den andra popup-sidan öppnas.
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7

Återanvända ditt arbete

I det här avsnittet ges en översikt över olika sätt att återanvända knappar och panelsamlingar i Communicator.
●
●
●

●

●
●

7.1
7.1.1

Du kan duplicera knappar på en sida, se 3.4 Lägga till knappar genom duplicering, sida 17.
Du kan duplicera en sida inom en panelsamling. Välj Sida > Duplicera sida. Sidan och allt dess innehåll kopieras till
en ny sida i samma panelsamling.
Du kan använda standardkommandona i Windows för att kopiera en eller flera knappar och sedan klistra in dem på
en annan plats på sidan, på en annan sida i samma panelsamling eller i en helt annan panelsamling. Se 7.1 Kopiera
knappar, sida 69Kopiera knappar.
När du klistrar in en knapp kan du klistra in den i sin helhet på en tom del av sidan, Men du kan också klistra in "enbart åtgärderna" (se 7.2 Kopiera enbart utseende eller åtgärder, sida 70) eller "enbart utseendet" (se 7.2 Kopiera enbart utseende eller åtgärder, sida 70) från den ursprungliga knappen till en målknapp.
Du kan öppna en panelsamling och spara den med ett nytt filnamn (se 3.2 Spara dina ändringar) för att sedan göra ändringar och lägga till nya sidor.
Det finns för närvarande inget sätt att slå ihop två eller flera befintliga panelsamlingar till en enda fil. Om du befinner dig i
en ny panelsamling och vill lägga till alla funktioner från en gammal panelsamling kan du alltid skapa en länk (se 4.10
Länka samman sidor, sida 34) till den gamla panelsamlingen.

Kopiera knappar
Att kopiera och klistra in fungerar på samma sätt som i Windows

Kopiera och Klistra in i Communicator är samma kommandon som i Windows: Med kommandot Kopiera placeras den eller de
markerade knapparna i Urklipp. Med Klistra in läggs innehållet i Urklipp tillbaka på den markerade sidan.
Det är enbart det sista kopieringskommandot som behålls i Urklipp. Om du markerar och kopierar knapp A och sedan markerar
och kopierar knapp B, kommer knapp A att ersättas av knapp B i Urklipp. När du sedan väljer kommandot Klistra in, är det knapp
B som klistras in.

7.1.2

När kopierar man?

Att kopiera knappar är en bra metod när du har en grupp knappar som du vill återanvända. Om du vill skapa många kopior av en
knapp på samma sida läser du avsnittet 3.4 Lägga till knappar genom duplicering, sida 17.
Vid kopiering av en knapp kopieras alltid:
●
●

Knapputseende: dess form, fyllningsfärg, ramtjocklek och färg; teckensnitt, teckenfärg och teckenstorlek.
Knappinnehåll: bilder, text och ljud

●

Knappåtgärder: länkar, åtgärder och smart knapptyp – om det är en smart knapp.

När du klistrar in en knapp med det vanliga klistra in-kommandot klistras all ovanstående information in. Om du vill ha alternativ,
se7.2 Kopiera enbart utseende eller åtgärder, sida 70.

7.1.3

Så här kopierar du knappar
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den eller de knappar du vill kopiera.
Om du vill markera fler än en knapp håller du ned SKIFT-tangenten samtidigt som du markerar de övriga knapparna. Du
kan också trycka och hålla ned musknappen samtidigt som du drar en markeringsram runt en grupp med knappar.

2.

Välj Redigera > Kopiera. Du kan också välja Kopieringsverktyget i verktygsfältet Standard.

Figur 7.1 Kopieringsverktyget.
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3.

Om du vill kopiera till en annan sida väljer du en målsida i sidlistan.

4.

Välj Redigera > Klistra in. Du kan också välja verktyget Klistra in i verktygsfältet Standard.

Figur 7.2 Verktyget Klistra in.
Det senast kopierade materialet klistras in på den nya platsen.

7.1.4

Placera ut inklistrade objekt

Observera att när du klistrar in är knapparna till att börja med försedda med markeringshandtag. Om du behöver justera placeringen av en inklistrad knapp eller grupp, pekar du på knappens mitt. Tryck och håll ned musknappen medan du drar knappen till
önskad position.

7.2

Kopiera enbart utseende eller åtgärder

Vid kopiering av en knapp kopieras alltid:
●
●

Knappens utseende: dess form, fyllningsfärg, kantbredd och färg; teckensnitt, teckenfärg och teckenstorlek.
Knappinnehåll: bilder, text och ljud

●

Knappåtgärder: länkar, åtgärder och smart knapptyp – om det är en smart knapp.

Vad som händer när du kopierar och klistrar in beror inte enbart på vad du kopierar, utan också på vad du sedan väljer att klistra
in.

7.2.1

Kopiera utseende med Klistra in special
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den knapp du vill använda som förlaga.

2.

Välj Redigera > Kopiera. Du kan också välja Kopieringsverktyget i verktygsfältet Standard.

Figur 7.3 Kopieringsverktyget.
3.

Om du vill kopiera till en annan sida markerar du målsidan i sidlistan.

4.

Markera en eller flera knappar att använda som mål. De här knapparna kommer att ändras så att de ser ut som den kopierade förlagan.
Om du vill markera fler än en knapp håller du ned SKIFT-tangenten samtidigt som du markerar de övriga knapparna. Du
kan också trycka och hålla ned musknappen samtidigt som du drar en markeringsram runt en grupp med knappar.

5.

Välj Redigera > Klistra in special > Utseende.
De markerade knapparna ändras så att de överensstämmer med förlagan.

7.2.2

Kopiera åtgärder med Klistra in special
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Markera den knapp du vill använda som förlaga.

2.

Välj Redigera > Kopiera. Du kan också välja Kopieringsverktyget i verktygsfältet Standard.

Figur 7.4 Kopieringsverktyget.
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3.

Om du vill kopiera till en annan sida markerar du målsidan i sidlistan.

4.

Markera en eller flera knappar att använda som mål. De här knapparna kommer att få samma åtgärder som den kopierade
förlagan. Om förlagan är en smart knapp kommer samma smarta knapptyp att användas för målknappen.
Om du vill markera fler än en knapp håller du ned SKIFT-tangenten samtidigt som du markerar de övriga knapparna. Du
kan också trycka och hålla ned musknappen samtidigt som du drar en markeringsram runt en grupp med knappar.

5.

Välj Redigera > Klistra in special > Åtgärder och smart knapptyp.
De markerade knapparna ändras så att de överensstämmer med förlagan.

7.3

Kopiera mellan panelsamlingar

Det finns inget kommando för att kopiera hela sidor från en panelsamling till en annan i Communicator.
Du kan däremot kopiera allt innehåll från en sida i den ursprungliga panelsamlingen till en sida i den nya panelsamlingen.

7.3.1

Så här kopierar du mellan olika panelsamlingar

I det här exemplet kopieras en sida från den förproducerade panelsamlingen Orsak och verkan till den andra sidan i en ny,
tom panelsamling.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Börja med den nya panelsamlingen. Skapa en ny tom målsida med kommandot Sida > Ny sida.

Figur 7.5 Skapa en tom målsida.
2.

Spara målpanelsamlingen med menykommandot Arkiv > Spara eller tryck på CTRL+S.

3.

Välj Arkiv > Gå till > Alla panelsamlingar

4.

Välj någon av kategorierna:
●
●
●
●

Nybörjarkommunikation
Symbolbaserad kommunikation
Textkommunikation
Mina panelsamlingar

eller välj Bläddra bland filer
Om du har sparat dina egna panelsamlingar i standardmappen kommer de att visas på den sista fliken, Mina
panelsamlingar.
5.

Klicka på fliken med den panelsamling du vill kopiera från.

6.

Välj den panelsamling från vilken du vill kopiera sidan.
Panelsamlingen öppnas i körläget.
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7.

Växla till redigeringsläget genom att trycka på SKIFT+F5.

8.

Välj den sida du vill kopiera från i sidlistan.
Notera vilken storlek sidan har. Sidstorleken visas i sidlistan.

Figur 7.6 Lägg märke till sidans storlek i sidlistan.
9.

Högerklicka på sidan välj Kopiera sida.

10. Du hittar målpanelsamlingen i listan med senast öppnade filer (de numrerade alternativen) på Arkiv-menyn. Välj dess
namn för att öppna den.

Figur 7.7 Senast öppnade panelsamlingar i Arkiv-menyn.
Den nya målpanelsamlingen öppnas i redigeringsläget.
11. Högerklicka i sidlistan och välj Klistra in. Den kopierade sidan läggs till i sidlistan.
Om den kopierade markeringen är större än målsidan visas det här meddelandet:

Figur 7.8 Målsidan måste vara minst lika stor som den ursprungliga sidan.
12. Sträck ut målsidan så att den blir större än den sidstorlek du minns från steg 8 och upprepa sedan kommandot Redigera > Klistra in.
Du kan alltid minska sidstorleken senare, så att den matchar den inklistrade markeringen.
13. Spara genom att välja Arkiv > Spara.

7.3.2

Kopiera från en rutnätssida

Även om du planerar att kopiera innehåll från en rutnätssida ska du inte använda ett rutnät på målsidan till att börja med. Låt
målsidan vara en tom sida eller en frihandssida.
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När du kopierar från en rutnätssida kommer knapparna till att börja med att se ut som ett rutnät. Om det behövs, ändrar du storlek på målsidan så att den passar knapparna och väljer Sida > Använd rutnät.

7.4

Basera en ny panelsamling på en gammal

Om du bara vill lägga till ett par sidor i en av de förproducerade panelsamlingarna skapar du en ny panelsamling baserad på den
gamla.

7.4.1
1.

Så här skapar du en ny panelsamling från en befintlig panelsamling
Öppna Snabbmenyn genom att välja menyknappen eller högerklicka med musen på enheter i I-Series(+).

Figur 7.9 Snabbmenyn

2.

Välj knappen

3.

Välj någon av kategorierna:
●
●
●
●

(Alla panelsamlingar)

Nybörjarkommunikation
Symbolbaserad kommunikation
Textkommunikation
Mina panelsamlingar

eller välj Bläddra bland filer
Om du har sparat dina egna panelsamlingar i standardmappen kommer de att visas på den sista fliken, Mina
panelsamlingar.
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4.

Du kommer se en skärm som liknar den här:

5.

Markera fliken med den panelsamling du vill använda som utgångspunkt.

6.

Klicka på miniatyren för den panelsamling du vill använda.

7.

Panelsamlingen öppnas i körläget.

8.

Högerklicka för att komma till menyn

9.

Välj Arkiv > Spara som.
Windows-dialogrutan Spara som öppnas:

Ge din kopia ett eget namn.
10. Markera den mapp där den ska sparas.
Om det behövs väljer du Mina dokument > Communicator 5 > användarnamn > Mina panelsamlingar, där användarnamn är ditt användarnamn för Communicator. Se 3.2 Spara dina ändringar, sida 15.
11. Ange ett namn för den nya panelsamlingen längst ned i dialogrutan.
12. Välj Spara.
Filnamnet för panelsamlingen, som visas i namnlisten, ändras till det nya namnet.
Nu kan du börja lägga till egna sidor och knappar.
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8

Bildbibliotek

Du kan lägga till en bild med filformatet BMP, WMF, GIF eller JPG för en sida eller en knapp. Använd knappen Bläddra i de dialogrutor där du kan lägga till bilder.
Det är dock enklast att lägga till bilder från ett bildbibliotek. Du behöver inte hitta rätt mapp och du kan söka efter den bild du vill
använda med hjälp av ett ord eller en del av ett ord.
Communicator innehåller redan vissa bildbibliotek, t.ex. SymbolStix och Communicator Symbols.
Hur du ser vad som finns i biblioteken förklaras i 8.3 Visa bibliotekets innehåll, sida 76.
Hur du lägger till ett eget bibliotek och gör det sökbart, beskrivs i 8.3 Visa bibliotekets innehåll, sida 76.

8.1

Lägga till ett bildbibliotek

Om det finns en mapp i datorn som innehåller många bilder som du vill använda, kan du ange att Communicator ska använda
mappen som ett bildbibliotek.
Att mappen anges som bildbibliotek ändrar inte dess innehåll på något sätt.
Endast bilder med följande filformat kommer att synas i Communicator: BMP, WMF, GIF, JPG.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Välj Verktyg > Bildbibliotek.
Dialogrutan Bildbibliotek visas:

2.

Välj Nytt i dialogrutan Bildbibliotek.
Ange ett namn för det nya bildbiblioteket.

3.

Skriv ett namn för biblioteket och välj Bläddra.
Windows-dialogrutan Öppna visas.

4.

Markera den mapp som du vill använda som bildbibliotek. Communicator kommer att hitta alla bilder i den här mappen
och i de eventuella undermappar som den innehåller.

5.

Klicka på OK i dialogrutan Öppna.
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Du kommer nu tillbaka till dialogrutan Bildbibliotek där du kan se det nya biblioteket i listrutan.

Bilderna i det översta biblioteket blir de enklaste att hitta.
6.

8.2

Välj OK.
Så länge kryssrutan bredvid ditt bildbibliotek i dialogrutan Bildbibliotek är markerad så kommer ditt bibliotek att sökas
igenom tillsammans med de ursprungliga Communicator-biblioteken. Dina bilder kommer däremot att visas sist i resultatlistan, om du inte använder pilknapparna för att ändra ordning på biblioteken i listan.

Göra det enklare att hitta dina egna bilder

När Communicator söker efter bilder i ett bibliotek du lagt till anges nyckelorden för filnamnet för respektive bild. Om filnamnen
exempelvis är w344235.wmf, kommer du inte att kunna hitta dina bilder.
Om du behöver förbättra namnen på dina bilder gör du så här:
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Välj Verktyg > Bildbibliotek.

2.

I dialogrutan Bildbibliotek markerar du namnet på ditt eget bibliotek.

3.

Välj Utforska
Din biblioteksmapp öppnas i Utforskaren i Windows.

4.

Välj Visa > Miniatyrer.
Dina bilder visas:
Du kan se bilderna som miniatyrer i Windows Utforskaren.
Under varje bild visas dess filnamn.

5.

Peka på filnamnet, högerklicka och välj Byt namn på snabbmenyn.
Filnamnet blir redigerbart.

6.

Byt ut det gamla namnet mot flera enkla nyckelord.
Om filtypen visas (här är den .jpg) ska du inte ändra den delen av namnet.

7.

När du är klar med redigeringen klickar du utanför filnamnet.

8.

Klicka på stängningsknappen i det övre högra hörnet i Utforskarens fönster när du är klar.
Stängningsknappen i Windows.

9.

Stäng dialogrutan Bildbibliotek genom att klicka på OK.

8.3

Visa bibliotekets innehåll

När du använder bilder kan det vara svårt att veta vad du ska söka efter om du inte vet vad biblioteket innehåller.
Så här visar du innehållet i SymbolStix-biblioteket.
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

76

8 Bildbibliotek

Skapa egna panelsamlingar Referenshandbok v.1.0.1 - sv-SE

1.

Välj Verktyg > Bildbibliotek.
Dialogrutan Bildbibliotek visas:

2.

Välj SymbolStix i listrutan.

3.

Välj Visa innehåll.
Dialogrutan Bildbiblioteksinnehåll visas:
I dialogrutan Bildbiblioteksinnehåll kan du se vad som finns i biblioteket och vad det kallas.

4.

Visa alla kategorier och underkategorier genom att öppna listrutan överst i dialogrutan.

5.

Visa bilderna i en av underkategorierna genom att klicka på den.
Du kan också söka i biblioteket med hjälp av sökfältet längst ned i dialogrutan.

6.

När du har tittat klart klickar du på OK.
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9
9.1

Egenskaper och inställningar
Om egenskaper och inställningar

För många av panelsamlingarna/smarta knapptyperna finns dialogrutor för både egenskaper och inställningar, vilket innebär två
olika platser att göra val.
Varför?
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

I inställningsdialogrutorna kan du ange val som påverkar alla panelsamlingar av en viss typ, inställningen för önskad tangentbordslayout gäller till exempel för en användares samtliga dynamiska tangentbord.
●

Du hittar alla inställningarna i menyn Inställningar.

Figur 9.1 Inställningar för tangentbordslayout – en typisk inställningsdialogruta som kan nås från menyn Inställningar.
I egenskapsdialogrutorna kan du göra val som endast påverkar en enstaka sida eller panelsamling, exempelvis för dess ikoner och färger.
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●

Öppna en panelsamling i redigeringsläge (om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5). Högerklicka på en smart knapp. Längst ned i högerklicksmenyn hittar du kommandot Egenskaper.

Markera en smart knapp i en frasredigeringspanelsamling, högerklicka och välj kommandot Frasegenskaper.
●

9.2

Öppna en Memory-panelsamling i redigeringsläge (om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SHIFT+F5).
Du kan visa den här egenskapsdialogrutan genom att högerklicka på en av kortknapparna och välja
Matchningsegenskaper.

Markering

För den som använder Gaze Interaction anges positionsmarkeringen från de inbyggda menyerna i den Gaze-styrda enheten.
För användare som använder skanning som manövermetod styrs skanningsmarkörens utseende från den här dialogrutan. För
användare som använder musklick och mushovring kan den här dialogrutan användas för att ange typen av knappmarkering
vid muspekning eller för en knapp som nyligen klickats på.
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9.2.1

Så här konfigurerar du markering
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

För att komma till en dialogruta, välj Inställningar > Markering.

Figur 9.2 En markering måste ge bra kontrast mellan knapparna och bakgrunden.
2.

Välj ett alternativ under Knappmarkering längst ned i dialogrutan.
Om du tänker använda markering måste du välja ett av de två övre alternativen.

3.

Välj Markeringsstil längst upp i dialogrutan.
●
●
●

4.

9.3

Ram, välj Tjocklek och Ramfärg under Ram i dialogrutan.
Med Invertera knapp behöver du inte göra några andra val.
Standardfärger låter dig välja färger i mitten av dialogrutan, som också heter Standardfärger.

När du är nöjd med dina val klickar du på OK.

Länkvisning
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

Genom att aktivera länkvisning an du visa vilka knappar som leder till en annan sida.
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1.

För att komma till en dialogruta, välj Inställningar > Länkvisning.

Figur 9.3 Länkar kan visas med ett vikt eller avklippt hörn, eller med en ikon som läggs till på de knappar som innehåller
en länk.
2.

Välj typ och placering för visningen, klicka på OK och kör sidan (Ctrl+F5).

Figur 9.4 I denna panelsamling har vi valt vikt hörn, vilket ger detta resultat

9.4

Inställningar för bildvisning

Inställningarna för bildvisning gäller den förproducerade panelsamlingen Mina bilder.. De gäller också för de eventuella egna
panelsamlingar som skapas med hjälp av samma smarta knapptyper och/eller åtgärder som används i Mina bilder.
Inställningarna påverkar vilka mappar som ska användas som bildkällor för Mina bilder. Mapparna måste finnas med i den här listan för att bilderna ska visas. Bilder i mappar som inte finns med i listan kommer inte att synas i Mina bilder.

9.4.1

Göra bildmappar synliga i visningspanelen
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.
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1.

Välj Inställningar > Bildvisning för att komma till dialogrutan.

Figur 9.5 I dialogrutan Inställningar för bildvisning kan du välja källmappar för bilder.
2.

Du kan lägga till en ny bildmapp i listan genom att klicka på knappen Lägg till.

3.

Välj en mapp som innehåller bilder i den vanliga Windows-dialogrutan och klicka på OK.

4.

Du kommer tillbaka till dialogrutan Inställningar för bildvisning. Klicka på OK en gång till.

9.5

Inställningar för Musikspelaren

Om din användare använder någon av panelsamlingarna för musikspelare går du till Inställningar för musikspelaren och definierar i vilka mappar på datorn/enheten som musikbiblioteket finns.

9.5.1

Konfigurera musikbiblioteket
Du måste befinna dig i redigeringsläget. Om du inte är säker på vilket läge du är i trycker du på SKIFT+F5.

1.

Välj Inställningar > Inställningar för musikspelare för att komma till dialogrutan.

Figur 9.6 Du kan lägga till så många musikmappar du vill i musikbiblioteket.
2.

Du kan lägga till en ny musikmapp i listan genom att klicka på knappen Lägg till.

3.

Välj en mapp som innehåller musik i den vanliga Windows-dialogrutan och klicka på OK.

4.

Du kommer tillbaka till dialogrutan Inställningar för musikspelare. Klicka på OK en gång till.
Biblioteket behöver inte återskapas när du lägger till eller tar bort mappar. Communicator letar automatiskt efter ny
musik eller nya mappar i de valda musikmapparna.

Markera kryssrutan Återskapa musikbiblioteket nu om taggarna i musikbiblioteket har redigerats (t.ex. album, artist eller låtinformation) med ett externt redigeringsprogram. Vid återskapandet uppdateras nu också alla taggar, inte bara musiken.
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Copyright ©Tobii AB (publ). Bilder och specifikationer överensstämmer inte nödvändigtvis med de produkter och tjänster som erbjuds på alla marknader. De tekniska specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken tillhör sina respektive
ägare.

Support för din Tobii Dynavox-enhet
Få hjälp online
Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips och tricks som rör produkten.Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare
Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

