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De grundlæggende funktioner i Tobii Communicator

     

 

Standard og premium versioner
Tobii Communicator 4 leveres i to udgaver, standard og premium.

Følgende funktioner findes kun i premium-udgaven:

· Sidesæt og funktionssupport til e-mail

· Sidesæt og funktionssupport til opkald og tekstmeddelelser (SMS) på
mobiltelefoner

· Sidesæt og funktionssupport til chat via internettet
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· Sidesæt og funktionssupport til kalender med aftaler

· Support til infrarød fjernbetjening (IR)

Dette materiale beskriver begge udgaver. Funktioner, der kun findes i
premium-udgaven er markeret med: Premium.

Hvad er Tobii Communicator?
Tobii Communicator er et program, der kører på computere med Microsoft
Windows ®.

Tobii Communicator er hjælpeteknologi for brugere med reducerede
kommunikationsfærdigheder og/eller fysiske begrænsninger.

De færdige sidesæt i Tobii Communicator omfatter:

· Tekstkommunikation

· Symbolbaseret kommunikation

· Skærmtastaturer

· Spil

· Musikafspiller, webcam-support og billedfremviser

· Telefonopkald og SMS til mobiltelefoner Premium

· Chat (onlinemeddelelser) via internettet Premium

· E-mail Premium

· Infrarød (IR) styring Premium

· Kalender  Premium
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Sidesæt til tekstkommunikation på skærmen og et sidesæt til et huskespil.

Brugere kan interagere med et sidesæt på en række måder, herunder ved
hjælp af en hovedmus, øjenstyring, kontaktstyret scanning eller styring med
mus eller joystick.

Hver bruger er forskellig.

Brugere kan anvende Tobii Communicator med de færdige sidesæt, de
ønsker. 

Terapeuter kan tilpasse brugerinteraktionen til en bestemt bruger. Terapeuter
kan også tilpasse standardsidesættene, genbruge standardelementer i deres
egne sidesæt eller designe sidesæt helt fra bunden.
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Nyheder i Communicator 4
Hvis du kender Communicator 3, vil du opdage, at Tobii Communicator 4 er
både mere effektiv og lettere at bruge.

Redigeringsvisningen er forenklet

På mange terapeuters anmodning er navnet på konfigurationsvisningen blevet
ændret til redigeringsvisning. Tobii Communicator har derfor følgende to
visninger: Redigeringsvisning og kørselsvisning .

En ny redigeringsværktøjskasse  placerer de mest nyttige værktøjer i
Communicator dér, hvor du altid kan finde dem.

Det er lettere end nogen sinde før at bruge genveje til værktøjslinjer, fordi
ikonerne nu følger Microsoft Office-standarderne.

Standardværktøjslinjen i redigeringsvisning

Flere inkluderede materialer

Der er en større række færdige sidesæt  at vælge mellem.

Filer > Kør specielt sidesæt > Vis færdige sidesæt

Tobii Communicator leveres nu med det omfattende SymbolStix-billedbibliotek
, der bruges til at føje symboler eller billeder til knapper og sidebaggrunde,

og med avanceret talesyntese på en separat installations-cd.

26

62

33

255
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I de færdige sidesæt er der nu inkluderet support til et webcam, en
billedfremviser og en musikafspiller. I premium-udgaven finder du sidesæt til
en aftalekalender, mobiltelefonopkald, e-mail og endog chat eller
onlinemeddelelser (Instant Messaging - IM) over internettet.

Hurtigere og lettere oprettelse af sidesæt

Nye gittersider  med automatiske kolonner og rækker af knapper sparer tid
ved tegning og justering af knapper.

Det er nu lettere at oprette og bruge knapper, der udfører handlinger: 
Knapskabeloner  gør det muligt at kopiere almindelige funktioner, f.eks.
meddelelsesvindue eller tastaturtast eller Tilbage til forrige side, til en knap
med blot et enkelt klik.

Redigering af knaptekst  er forbedret, så du kan indtaste tekst på en række
knapper uden at skulle åbne og lukke dialogbokse. Du kan også redigere lyd,
billeder, links eller handlinger på samme effektive måde.

Da der er så mange nye funktioner til knapper og sider, findes der nu
dedikerede menuer for knapper og sider, så det bliver lettere at finde
kommandoerne. 

Scanningsgrupper er blevet nemmere: Du kan nu nemt vælge
standardscanningsmønstre. Du kan også gå videre og kun oprette
brugerdefinerede scanningsgrupper dér, hvor der er et særligt behov for dem.

Supereffektive smarte knapper

De effektive funktioner i de færdige sidesæt er tilgængelige for dig til brug i
dine egne sidesæt med smarte knapper  markeret med små tandhjul, fordi
de bare fungerer.

70

131

81

142
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Bedre understøttelse af flere brugere

Brugerprofiler  gør det lettere for terapeuter at administrere indstillinger og
sidesæt for flere brugere eller gør det muligt for flere brugere at dele en
computer og stadig få en brugertilpasset brugeroplevelse.

En ny kommando til Eksport/import  gør det muligt at "pakke" en brugers
filer og indstillinger i en enkelt fil og flytte dem til en anden computer med Tobii
Communicator.

Effektiv sproglig support

Du kan nu administrere ordbøger , konfigurere ordprædiktion  og endda
designe sidesæt, der bøjer udsagnsord . Der er understøttelse af ofte brugte
sætninger, og sætningslisten  er fuldstændigt under din kontrol.

Få styr på infrarød styring

Administrér din GEWA- eller Tira-2-enhed. Opbyg et bibliotek af lagrede IR-
signaler. Importer og eksporter XML-signalfiler. Opret sidesæt, der altid
fungerer, selvom nogle roder med programmeringen af hovedkontrolenheden –
fordi signalet er gemt i sidesættet! 

321

325

277 288

279

276
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Installation af Communicator
Først skal du gøre klar til at installere.

Forberedelse

1. Gem dit arbejde, og luk derefter alle aktive programmer.

Har du brug for hjælp til dette? Kig på Windows-proceslinjen nederst på
skærmen. Hvis du ser flere lange knapper på den, er der mindst ét
program, du skal lukke.

2. Du lukker et program ved at placere musemarkøren på programikonet, og 
højreklikke.

3. Vælg Luk i den menu, der vises.

Lukning af program

4. Hvis du har ugemt arbejde i det pågældende program, spørges du, om du
vil gemme. Svar Ja.

Hvis du har en cd med Tobii Communicator 4

1. Placer cd'en med Tobii Communicator i cd-drevet, og vent.

2. Installationsprogrammet starter automatisk, og du  vil se dette
startskærmbillede:
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Guiden Installation

3. Følg anvisningerne på skærmen, og klik på Næste, indtil
installationsprogrammet har gennemført installationen for dig.

4. Når du ser dette billede, skal du klikke på Udfør og derefter udtage cd'en
med Tobii Communicator.

Afslutter installationen.

Hvis du har et link til overførsel af Tobii Communicator

1. Sørg for, at din computer har forbindelse til internettet.
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2. Dobbeltklik på linket.

3. Du spørges, om du vil åbne filen eller gemme den. Svar Gem, og bemærk,
hvor på computeren filen bliver gemt.

4. Når filen er kopieret (overført) til din computer, skal du bruge Windows
Stifinder til at finde filen og derefter dobbeltklikke på filnavnet.

5. Installationsprogrammet starter automatisk, og du  vil se dette
startskærmbillede:

Guiden Installation

6. Følg anvisningerne på skærmen, og klik på Næste, indtil
installationsprogrammet har gennemført installationen for dig.

7. Klik på Udfør, når du ser dette billede.
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Afslutter installationen.

Opdatering af Communicator
Viking Software udgiver regelmæssigt forbedrede versioner af Communicator
4.

Når din computer er tilsluttet internettet, kan du søge efter den nyeste version
af Communicator 4 og opdatere din installation.

1. Anvend om nødvendigt menukommandoen Filer > Gem for at gemme dit
arbejde.

2. Anvend menukommandoen Hjælp > Søg efter opdateringer.

3. Du får en meddelelse, hvor der står, at Communicator er nødt til at lukke
for at søge efter opdateringer.

4. Klik på OK.

5. Følg vejledningen på skærmen.

Start og afslut
Installationsprogrammet anbringer dette ikon på dit skrivebord i Windows:

Programikonet for Communicator.

Dobbeltklik på ikonet for at starte Tobii Communicator.
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Start fra knappen Start

De fleste har startmenuen i Windows i nederste venstre hjørne af skrivebordet.
Sådan starter du Tobii Communicator fra knappen Start: 

1. Klik på knappen Start.

Knappen Start i Windows.

2. Vælg Alle programmer.

3. I menuen Alle programmer skal du vælge Viking Software,

4. Vælg Communicator.

5. Og vælg til sidstTobii Communicator 4.

Sålænge du ikke har foretaget nogen ændringer, starter Communicator
med siden Velkommen. 

Velkomstsiden til terapeuter.

Du kan vælge et andet startsidesæt, hvis du vil se noget andet først. Brug
menukommandoen Indstillinger > Guide til opstart >  Startsidesæt.

Afslut Communicator

Uanset hvordan du afslutter Communicator, spørger programmet, om du vil
gemme dit arbejde, hvis du ikke har gemt det.

· Tryk på Alt+F4 på dit computertastatur. Det afslutter Communicator,
uanset hvilken visning du er i.



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 Brugervejledning

Kom godt i gang26

· Hvis menulinjen er vist, kan du også anvende menukommandoen Filer >
Afslut Communicator.

Valg af kørselsvisning eller redigeringsvisning
Tobii Communicator fungerer i kørselsvisning eller redigeringsvisning.

Kørselsvisning er hovedsageligt til brugere. I kørselsvisning kan en bruger
roligt benytte knapperne i sidesættet uden risiko for utilsigtet at ændre siderne
eller afslutte sidesættet. Et sidesæt i kørselsvisning kan dække hele skærmen:

Sidesæt i kørselsvisning, fuld skærm.

eller det kan vises i et vindue af enhver størrelse, så du får vist vindueskanten
og menulinjen:
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Et sidesæt i kørselsvisning, der kører Windows.

Redigeringsvisning er hovedsageligt til terapeuter eller hjælpere.
Redigeringsvisningen bruges til at oprette og redigere sidesæt, justere hvordan
sidesættet accepterer og reagerer på brugerinput og til administration af andre
indstillinger.

Et sidesæt i redigeringsvisning.

Se også:

Hvordan skal det se ud i kørselsvisning? 94
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Sammenligning af kørselsvisning og redigeringsvisning

Redigeringsvisning Kør-visning

Knapper på sider virker ikke, når
der trykkes på dem. 

Knapper virker, når der trykkes på
dem.

Knapper kan redigeres på alle
måder.

Knapper kan redigeres på
begrænsede måder.

Du kan oprette nye knapper og nye
sider.

Du kan ændre indholdet af en knap,
men ikke oprette nye knapper eller
sider.

Du kan placere knapper frit eller
automatisk.

Du kan ikke flytte knapper.

Vinduesrammer og menu er altid
synlige.

I kørselsvisning kan titellinjen,
vinduesrammen og menulinjen slås til
eller fra. Sidesættet kan fylde hele
skærme eller kun en del af skærmen. 

Hovedsagelig til terapeuter og
hjælpere.

Hovedsageligt til brugere.

Administrer alle indstillinger. Administrer de fleste indstillinger.
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Nyttige genvejstaster

Formål Genvej

Gå til redigeringsvisning (fra
kørselsvisning)

SKIFT+F5

Gå til kørselsvisning (fra
redigeringsvisning)

F5

I kørselsvisning (fuld skærm): Slå
menulinjen til/fra

F10

I kørselsvisning:  Få vindueskant
og menu tilbage

Esc

I kørselsvisning: Rediger en knap Ctrl + venstreklik

Pop-up-menu (i enhver visning) Højreklik

Udskriv Ctrl + P

Åbn sidesæt Ctrl + O

Gem sidesæt Ctrl + S

Afslut Tobii Communicator Alt + F4
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Menuer i kørselsvisning
Hvis et sidesæt i kørselsvisning kører i fuld skærm, kan du ikke se menulinjen.
Du kan trykke på F10 for at få vist menulinjen.

De menukommandoer, der kan anvendes i kørselsvisning, er tilgængelige:
Kommandoerne i menuen Filer, menuen Funktioner og menuen Indstillinger.
Disse kommandoer virker i henhold til den dokumentation, der findes
andetsteds. 

Menuerne Knap, Layout og Side er udeladt, fordi du ikke kan tegne sider eller
knapper i kørselsvisning.

Menuen Vis indeholder nogle kommandoer, der kun findes i kørselsvisning:

Menuen Vis ser således ud i kørselsvisning.

Kør fuld skærm: Får sidesættet til at fylde hele skærmen, uanset hvilke
værdier, der er valgt under Filer > Egenskaber for sidesæt under fanen
Visning .

Standardværktøjslinje: Slår denne kortere version af standardværktøjslinjen
til og fra. Lad musemarkøren hvile på et værktøj for at få vist et værktøjstip.

Standardværktøjslinjen i kørselsvisning.

Værktøjslinjen Navigation slår denne værktøjslinje til. Den navigerer rundt i
sidesættene ved at gå til tidligere besøgte sider og vende tilbage igennem
kronologien med knappen "næste" side og gå til brugerens hjemmeside, hvis
der trykkes på knappen Startside.

Værktøjslinjen Navigation i kørselsvisning.

94
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Knappen Luk i fuld skærm: Tilføjer et lille frigjort vindue, som gør det muligt
for dig eller brugeren at afslutte en fuldskærmsvisning uden at anvende
tastaturet.

Knappen Luk i fuld skærm.

Genvejsmenuen

Du skal højreklikke hvor som helst på siden i kørselsvisning for at frembringe
denne menu. 

Genvejsmenuen i kørselsvisning.

Hvis du peger på en knap, når du højreklikker, medtager menuen
kommandoen Rediger knap, som er beskrevet andetsteds .

Resten af kommandoerne er et udvalg af de meste relevante kommandoer fra
hele sættet af kommandomenuer i kørselsvisning.
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Brug af specielle sidesæt
Tobii Communicator giver nem adgang til fire særligt nyttige sidesæt. 

1. Start Communicator.

2. Tryk på F10, hvis der ikke vises en menulinje.

3. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt, og vælg så et af
de fire sidesæt, der er beskrevet nedenfor:

Velkomstside

Dette er standardstartsiden for terapeuter.

Vis færdige sidesæt  

Disse sider viser alle de færdige sidesæt og de af
dine egne sidesæt, som du gemmer i
standardmappen Mine sidesæt.

Konfigurer for en bruger

Dette sidesæt fører terapeuten gennem processen
med at gøre Communicator klar til en bruger.

Hjemmeside 

Kører det sidesæt, der er blevet valgt som
hjemmeside for den aktuelle bruger. 
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Afprøvning af de færdige sidesæt
Tobii Communicator leveres med forskellige færdige sidesæt, herunder
tekstbaserede kommunikationstavler, symbolbaseret kommunikation,
skærmtastaturer, spil, musikafspiller og meget mere. 

Sådan afprøver du færdige sidesæt

1. Tryk på F10, hvis der ikke vises en menulinje.

2. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielle sidesæt > Vis færdige
sidesæt.

Følgende skærm vises:

Se alle de færdige sidesæt.

Disse sider fungerer som en indholdsfortegnelse for alle de færdige
sidesæt og også for de af dine egne sidesæt, som du gemmer i
standardmappen Mine sidesæt.

Klik på kategorifanen, f.eks. Spil, for at se den type sidesæt, som du er
interesseret i. 

Klik på en miniature for at køre det sidesæt, som den repræsenterer.

Bemærk, at nogle kategorier har mere end otte resultater - klik på
sidetallene nederst til højre.
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3. Hvert af sidesættene indeholder en slags Tilbage-knap, som får dig tilbage
til oversigten. Udseendet og placeringen af knappen Tilbage kan variere.

Forskellige Tilbage-knapper fører dig tilbage til det forrige sidesæt (Vis
færdige sidesæt).

Ændring af få knapper i et sidesæt
De fleste terapeuter finder noget blandt de færdige sidesæt, der opfylder
brugerens behov – med blot nogle få ændringer!

Vi anbefaler, at du gemmer din egen kopi og derefter foretager ændringer i
kopien.

Som et eksempel viser vi, hvordan man ændrer teksten og symbolet på en
knap i sidesættet Jeg kan lide, jeg kan ikke lide:

     

 Før: Hoppe på bold Efter: Rideundervisning

Oprettelse af din egen kopi af et sidesæt

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielle sidesæt > Vis færdige
sidesæt.

2. På fanen Billeder skal du kikke på Jeg kan lide, jeg kan ikke lide. (Eller
find og klik på det sidesæt, du vil ændre).
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Find et sidesæt til at starte med under Filer > Kør specielle sidesæt > Vis
færdige sidesæt.

3. Sidesættet åbnes i kørselsvisning. Tryk på F10, hvis du ikke kan se
menulinjen.

4. Anvend menukommandoen Filer > Gem som, når menulinjen vises.

Standarddialogboksen Gem som... i Windows åbnes:

Kontrollér, at du har den rigtige mappe til at gemme i.

5. Øverst i dialogboksen skal du markere den mappe, du vil gemme i. 

Sørg for at gemme dit arbejde i Dokumenter > Tobii Communicator 4 > 
brugernavn > Mine sidesæt, hvor brugernavn er dit brugernavn til Tobii
Communicator. Hvis du ikke har oprettet nogen yderligere brugere, vil
brugernavn være Gæst..
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6. Skriv et navn til dit nye sidesæt nederst i dialogboksen.

7. Klik på Gem.

(Hvis det originale sidesæt er valgt som en del af brugerens hjemmeside,
vil Tobii Communicator spørge, om du ønsker, at hjemmesiden skal linke
til det ændrede sidesæt, det gamle sidesæt eller begge. Vælg, og klik på
OK).

Du kører nu din egen kopi af sidesættet. Kig på titellinjen for at være
sikker.

To måder til ændring af knapperne

Du har nu to valg:

· Rediger knapperne i kørselsvisning vha.  guiden Rediger knap . Guiden
fører dig gennem processen. 

· Rediger knapperne i redigeringsvisning vha. værktøjet Knapindhold .
Værktøjet Indhold er en dialogboks med alle valg, hvorpå du kan ændre
tekst, billede og lyd i én handling.

Guiden Rediger knap i kørselsvisning
Som et eksempel viser vi, hvordan man ændrer teksten og symbolet på en
knap i sidesættet Jeg kan lide, jeg kan ikke lide fra Hoppe på bold til
Rideundervisning.

     

 Før: Hoppe på bold Efter: Rideundervisning

Sådan ændres en knap

Du skal være i kørselsvisning med din egen kopi af sidesættet. Kig her  for
at se, hvordan du opretter din egen kopi.

Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på visningen. 

1. Placer musemarkøren på den knap, du vil ændre. Tryk på CTRL
+venstreklik. Det vil sige, at du skal holde tasten CTRL-tasten på
tastaturet nede, mens du trykker på venstre museknap.
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Guiden Rediger knap åbnes med et introduktionsbillede.

Klik på afkrydsningsfeltet for at springe over dette billede fremover.

2. Klik på Næste.

Guiden går til trinnet Knaptekst:

Rediger teksten i dette trin.

4. I dette eksempel skal du skrive Rideundervisning.

Bemærk, at den aktuelle knaptekst er markeret (blå). Tekst, du indtaster,
erstatter den markerede tekst. Derfor behøver du ikke at slette tidligere
tekst, før du kan indtaste ny tekst. 

5. Klik på Næste.

Guiden går videre til trinnet Billede.

Klik på knappen Gennemse. Følgende dialogboks vises:
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Vælg et billede i dette trin.

6. I søgefeltet skal du skrive hest. Klik på alternativknappen for Indeholder.
Dette giver flest billeder at vælge mellem.

7. Klik på det ønskede billede, og klik derefter på Gem.

8. Klik på Næste, når du er tilbage i guiden.

Guiden går videre til trinnet Lyd:

Bestem lyden i dette trin.

9. Vælg Ingen lyd til dette eksempel.

10. Klik på Udfør.

Guiden lukkes.

På siden ses dine ændringer.
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11. Anvend menukommandoen Filer > Gem (CTRL+S) for at gemme dit
arbejde.

Ændring af en knap i redigeringsvisning
Som et eksempel viser vi, hvordan man ændrer teksten og symbolet på en
knap i sidesættet Jeg kan lide, jeg kan ikke lide fra Hoppe på bold til
Rideundervisning.

     

 Før: Hoppe på bold Efter: Rideundervisning

Sådan ændres en knap

Du skal være i redigeringsvisning med din egen kopi af sidesættet. Kig her
for at se, hvordan du opretter din egen kopi.

Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på visningen. 

1. Klik på den knap, du vil ændre.

2. Klik på Indholdsværktøj.

Indholdsværktøj.

34
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Dialogboksen Indholdsværktøj vises:

Her kan du ændre mere end billeder.

3. I feltet Knaptekst skal du slette Hoppe på bold og skrive Rideundervisning.
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4. I feltet Søg efter skal du skrive hest.

Billedområdet opdateres med billeder, hvor billedbeskrivelsen indeholder 
hest. (Hvis du bruger indstillingen Indeholder, får du flest billeder at vælge
imellem). 

Vælg indstillingen Indeholder for at få flest resultater.

5. Klik på det billede, du vil bruge.

6. Denne knap har ingen lyd. I området Lyd skal du klikke på
indstillingsknappen for Oplæs tekst, men lade tekstfeltet være tomt.

7. Klik på Gem.

8. Klik på Luk.

9. Anvend menukommandoen Filer > Gem (CTRL+S) til at gemme dit
sidesæt.





Konfigurering for en
bruger
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Brug af guiden Konfiguration
Det specielle sidesæt, der hedder Guiden Konfiguration, hjælper dig med at
gøre Tobii Communicator klar til en bestemt bruger.

Hvis der, udover terapeuten, er flere forskellige brugere, der skal anvende
denne computer, kan du i Brugerprofiler  se, hvordan du opretter flere
forskellige brugere. Skift så til den bruger, som du vil oprette en profil for,
herunder indstillinger og sidesæt.

Start af guiden Konfiguration

1. Start Tobii Communicator.

2. Tryk på F10, hvis der ikke vises en menulinje.

3. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

Følgende skærm vises:

Kig efter de fem trin henover det øverste af skærmen.

Som du kan se på de nummererede knapper øverst, fører guiden
Konfiguration dig gennem de fem nødvendige konfigurationshandlinger.

Ved hvert trin kan du klikke på knappen Hvad skal jeg gøre? for at få tips
vist på skærmen. Du kan finde yderligere oplysninger nedenfor.

De fem trin i guiden Konfiguration

Mange brugere har en hjemmeside med links til andre sidesæt, der er tilpasset
til forskellige daglige udfordringer. De første tre trin hjælper dig med at vælge
sidesæt til brugeren, linke dem til en hjemmeside og ordne indstillingerne.

321
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· Vis og vælg sidesæt

· Vælg brugerhjemmeside.

· Vælg rækkefølge og foretrukne

Der er meget få brugere, udover terapeuter, der bruger en mus til styring i Tobii
Communicator. Nogle bruger kontakter og scanning, andre bruger
pegeenheder, berøringsskærme eller øjensporing. I trin fire bestemmer du,
hvordan brugerens interaktion med Communicator-sidesættene i
kørselsvisning skal foregå. 

Hvis du har valgt færdige sidesæt til valgfrie funktioner, som f.eks. e-mail eller
SMS, kan du også angive de oplysninger i trin fire, der er nødvendige for at få
disse funktioner til at fungere.

· Justering af brugerindstillinger

I det sidste trin vælger du det sidesæt, der skal vises ved start. Tobii
Communicator 4 leveres med terapeutens side Velkommen som startsidesæt.
Normalt indstiller du brugerens hjemmeside til at køre automatisk ved start af
programmet, men der er andre muligheder:

· Start.

Valg af de sidesæt, der skal bruges
I dette afsnit forklares, hvordan du konfigurerer hvilke sidesæt, brugeren skal
have adgang til fra hans eller hendes hjemmeside. Det gør ikke noget, hvis du
ikke har oprettet en hjemmeside endnu, det kommer senere.

Hvis du har mere end én bruger, vælger du sidesæt til den aktuelt valgte
bruger. Se Brugerprofiler . 

Gennemgang af de færdige sidesæt

Du skal køre guiden Konfiguration for det specielle sidesæt, trin 1. Se Brug af
guiden Konfiguration  ovenfor for at finde det.

Måske har du allerede set på samlingen af færdige sidesæt. Hvis du ikke har,
så gør sådan her:

1. Klik på en af de grå faner for at se en anden kategori af sidesæt.

Fanen Mine sidesæt er tom, hvis du ikke har gemt nogen
brugerdefinerede sidesæt endnu.
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Klik på Billeder eller Tastatur for at se nogen andre sidesæt.

Nogle kategorier har mere end 8 resultater. Klik på et tal nederst til højre
for at få vist flere resultater.

2. Klik på miniaturebilledet af et sidesæt for at køre det.

3. Klik på knappen Tilbage i sidesættet for at vende tilbage til guiden
Konfiguration. Udseendet og placeringen af knappen Tilbage kan variere.

Forskellige Tilbage-knapper

Valg af sidesæt, der skal have et link til hjemmesiden

1. For at vælge et sidesæt skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af
miniaturen. 
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De sidesæt, du har valgt, har et gult afkrydsningsfelt, og de bliver
automatisk linket med hjemmesiden.

2. Vælg alle de sidesæt, du vil - et eller flere fra hver fane.

Klik på et afkrydsningsfelt en gang til for at fravælge sidesættet igen. 

Nedenfor finder du flere oplysninger om næste trin i guiden Konfiguration.

En anden måde at vælge sidesæt 

Du kan anvende menukommandoen Indstillinger > Guiden Konfiguration >
Valgte sidesæt til at vælge sidesæt vha. en dialogboks i Windows.

Hvad med de sidesæt, jeg laver senere?

Hvis du gemmer dine sidesæt i standardmappen, mappen Mine sidesæt, kan
du finde dem i denne guide og linke dem med en færdig hjemmeside. 

Valg af en hjemmeside
I dette trin skal du vælge en færdig side til brugerens hjemmeside. 

Hvis du har mere end én bruger, vælger du hjemmesiden for den aktuelt valgte
bruger. (Se Brugerprofiler ).

Valg af en hjemmeside

Du skal køre guiden Konfiguration. Se Brug af guiden Konfiguration  ovenfor
for at finde det.
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1. Øverst på siden skal du klikke på knappen 2: Vælg brugers hjemmetavle
.

Der vises en samling af færdige hjemmesider.

Her kan der også vælges Sidesæt fra Mine sidesæt.

Bemærk rullelinjen i højre side, hvis du vil have vist flere mulige
hjemmesider. 

Hvis du har oprettet en brugerdefineret hjemmeside og gemt den i
standardmappen Dokumenter > Tobii Communicator 4 > Brugernavn >
Mine sidesæt, vises den som et alternativ her. (Hvis du ikke har oprettet
flere brugere, vil brugernavnet være Gæst).

2. Klik på miniaturen for den færdige hjemmeside, der er mest passende til
brugeren.

Der vises følgende pop op med et større billede af siden og en forklaring.
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De indbyggede hjemmesider har en del indbyggede forklaringer.

3. Klik på Vælg og luk for at vælge denne side, eller klik på Luk, hvis du ikke
kan lide siden.

Den hjemmeside, du vælger, bliver ét af de specielle sidesæt. Du kan altid
åbne den vha. menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt >
Hjemmeside.

Nedenfor finder du flere oplysninger om næste trin i guiden Konfiguration.

Alternativ metode

Du kan også justere de samme indstillinger i en dialogbokse vha.
menukommandoen Indstillinger > Guiden Konfiguration > Brugers
hjemmetavle. 
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Foretrukne og rækkefølge på hjemmesiden
I dette trin skal du vælge den rækkefølge, som links til andre sidesæt vises i på
brugerens hjemmeside. Hvis du har valgt mere end ét sidesæt i samme
kategori, f.eks. flere tastaturer, skal du angive et foretrukket tastatur.

Hvis du har mere end én bruger, vælger du rækkefølge og foretrukne for den
aktuelt valgte bruger. (Se Brugerprofiler ).

Sådan vælges en foretrukken

Du skal køre guiden Konfiguration for det specielle sidesæt. Se Brug af guiden
Konfiguration  ovenfor for at finde det. I dette eksempel viser vi, hvordan du
kan identificere brugerens foretrukne blandt flere kommunikationssæt.

1. I øverste række skal du klikke på knappen  3: Foretrukne og rækkefølge.

Følgende side vises:

 

Det er valgfrit at vælge foretrukne.

2. Find linjen for den kategori, hvor din bruger vil have flere sidesæt, f.eks.
kommunikationssæt. Klik på knappen Skift til højre for denne kategori.
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Følgende dialogboks vises:

Vælg standardkommunikationssættet for denne bruger.

Listen vil indeholde alle de kommunikationssæt, du valgte i trin 1 i guiden.
Derudover vil den indeholde eventuelle sidesæt, du valgte i mappen "Mine
sidesæt", fordi disse kan være kommunikationssidesæt, som du har
tilpasset.

3. Klik på navnet på et kommunikationssidesæt.

4. Klik på OK.

Sådan ændres rækkefølge

Brug denne indstilling, hvis brugerens hjemmeside omfatter en liste over
sidesæt. Du vil kunne bestemme rækkefølgen på listen. Du kører stadig trin 3 i
guiden Konfiguration.

1. Klik på knappen Skift rækkefølge til højre for listen.

Ændring af rækkefølgen af de ekstra sidesæt, der er adgang til fra
hjemmesiden.



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Konfigurering for en bruger 53
53

Følgende dialogboks vises.

Ændring af rækkefølgen af sidesæt på hjemmesiden.

Listen indeholder alle de sidesæt, du valgte i guiden Konfiguration Trin 1
.

2. Klik på navnet på et sidesæt. Du ændrer dets placering på listen ved at
klikke på pilen Op eller Ned.

3. Klik på OK.

Alternativ metode

Du kan også åbne Foretrukne og rækkefølge vha. menukommandoen 
Indstillinger > Guiden Konfiguration > Foretrukne og rækkefølge.

Nedenfor finder du flere oplysninger om næste trin i guiden Konfiguration.
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Justering af brugerindstillinger
Hvordan skal denne bruger trykke på knapper i Communicator-sidesættene i
kørselsvisning: Kontakt? Mus? Tastatur? Hovedstyring? Øjensporing? På dette
trin skal du vælge en inputmetode.

Hvis du har mere end én bruger, opretter du en konfiguration for den aktuelt
valgte bruger. Se Brugerprofiler .

Konfigurering af inputmetode

Du skal køre guiden Konfiguration for det specielle sidesæt. Se Brug af
guiden Konfiguration  for at finde det.

1. I øverste række skal du klikke på knappen 4:Juster brugerindstillinger.

Du skal foretage et valg for den øverste knap, Styremetode.

2. Klik på knappen Konfigurer inputmetode øverst i højre kolonne.

Følgende dialogboks vises.

Styremetoderne er forklaret i højre side.
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3. Når du vælger en metode til venstre, bliver den forklaret til højre. 

4. Hvis du valgte Museklik og berøringsskærm eller Musedvæle, skal du
klikke på OK nu. 

Få din bruger til at afprøve systemet. 

Vend så tilbage til denne dialogboks og gå til Indstillinger for klik eller
Dvæleindstillinger for at justere, så det passer bedst muligt til brugeren.
Som du kan se, hvis du kigger på de to underdialogbokse, giver de dig
mulighed for at justere timingen og udseendet for dvælemarkøren. 

5. Hvis du vælger Scanning, skal du klikke på Indstillinger for kontaktinput
 

Følgende dialogboks vises:

Tildeling af tastaturtaster, der skal bruges af en tastatur-emulerende
kontakt. Eller en tastatur-bruger.

Angiv, om den anvendte kontakt simulerer tastetryk eller museklik. Hvis
brugeren skal styre scanningen med tastaturet, skal du vælge tastbaseret.
Hvis scanningen skal styres med musen, skal du vælge musebaseret
kontaktgrænseflade. 

Hvis en tastbaseret kontakt kan afgive mere end et signal, skal du definere
hvilke taster, der skal fungere som kontaktsignaler.

6. Klik på OK.

7. Klik på OK for at lukke dialogboksen Inputmetode.

Andre brugerindstillinger

For alle brugere se:

Se Administrer kontaktpersoner .275
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Se Tilføj sætninger .

Se Indstillinger for musikafspiller .

Vedrørende lyd henvises til Aktivering af syntetisk tale , Indstillinger for
auditiv tilbagemelding , Indstillinger for Oplæs under skrivning  

Se Ordforudsigelse .

Se Tastaturlayout .

Se Indstillinger for billedfremviser .

Se Indstillinger for webcam .

For brugere med Scanning som inputmetode, se:

Se Scanneindstillinger  og Fremhævning

Vedrørende brugere medPremium-udgaven, se:

Se Indstillinger for e-mail .

Se GMS-indstillinger .

Se Indstillinger for infrarød .

Se Chatindstillinger .

Se Indstillinger for kalender .

Alternativ metode

Du kan finde dialogboksen Styremetode ved at anvende menukommandoen 
Indstillinger > Styremetode 

Nedenfor finder du flere oplysninger om næste trin i guiden Konfiguration.
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Valg af et startsidesæt
Hvad skal der ske, når Tobii Communicator starter?

Hvis du har mere end én bruger, foretager du et valg for den aktuelt valgte
bruger. (Se Brugerprofiler ).

Hvis du vil have Tobii Communicator til at spørge, hvilken bruger der skal
anvendes, hver gang programmet startes, skal du se menukommandoen 
Indstillinger > Brugere > Skift startbruger.

Sådan vælges en startside

Du skal køre guiden Konfiguration for det specielle sidesæt. Se Brug af guiden
Konfiguration  for at finde det. 

1. I øverste række skal du klikke på knappen  5: Start.

Følgende side vises:

Det eneste du skal gøre på denne side er at vælge en af de tre
valgmuligheder til venstre!
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2. Vælg én af de tre muligheder til venstre.

Den hjemmeside, der henvises til, er den, du valgte i trin 2: Vælg
hjemmeside .

Dette er Velkomstsiden - et udgangspunkt og en introduktion til
terapeuter:

Terapeutens velkomstside.

Hvis du vælger  Start i redigeringsvisning, starter Communicator med et
tomt sidesæt, på samme måde som Microsoft Word starter med et tomt,
nyt dokument.

3. Når du har foretaget dit valg, skal du afslutte og genstarte Communicator
for at se virkningen. Anvend menukommandoen Filer > Afslut
Communicator.

Alternativ adgang til indstillinger

Du kan også foretage disse valg vha. menukommandoen Indstillinger >
Guiden Konfiguration > Startsidesæt.

48



Oprettelse af dine
egne sidesæt

Kapitel

IV





© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Oprettelse af dine egne sidesæt 61
61

Oversigt
I denne del forklares, hvordan du kan oprette dine egne sidesæt ud fra tomme
sider. 

Du vil blive overrasket over, hvor hurtigt og let du kan oprette flotte,
handlingsfyldte sider.

· I Hurtig præsentation af redigeringsvisningen  vises, hvor du kan finde
de oftest brugte værktøjer.

· I Oprettelse af grundlæggende sidesæt  kan du se, hvad der kræves for
at oprette simple kommunikationssider og oprette links mellem dem.

· I Kontrol af udseendet  introduceres de værktøjer og kommandoer, der
gør det muligt for dig at tilpasse udseendet af knapper og sider.

· I Tilføjelse af handlinger og smart funktionsmåde  lærer du, hvordan du
anvender funktionerne fra funktionsfanerne, f.eks. E-mail, Spil,
Musikafspiller osv., i dine egne sidesæt.

· I Genbrug af dit arbejde  forklares, hvordan du kan kopiere fra færdige
sidesæt til dine egne sidesæt eller genbruge dit eget arbejde i forskellige
sidesæt.
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Hurtig gennemgang af redigeringsvisning
I redigeringsvisning får du de værktøjer, som du skal bruge til at oprette eller
ændre dine egne sidesæt.

Hvad er der i arbejdsområdet?

Deaktivering og aktivering af værktøjslinjer

1. Anvend menukommandoen Vis > Værktøjslinjer, hvis du vil deaktivere
eller aktivere forskellige værktøjslinjer eller vinduesfunktioner.

2. Vælg navnet på værktøjslinjen for at deaktivere eller aktivere den.

3. Funktioner med gyldne afkrydsningsfelter slås til i Communicator-vinduet.

Peg på ikonet for at få værktøjstip.

Lad musemarkøren hvile på et ikon for at se, hvad værktøjet kan gøre, hvis du
klikker på det. 

Vigtige værktøjer

Dette er Standardværktøjslinjen. Hvis du genkender et værktøj fra Windows,
f.eks. Ny, Gem, Udskriv, Annuller fortryd eller Fortryd - så har værktøjet
samme funktion i Communicator som i ethvert andet Windows-program.
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Bemærk værktøjet Kør til at køre sidesættet. Hvis du klikker på ikonet Kør, har
det samme virkning, som hvis du anvender menukommandoen Vis >
Kørselsvisning eller trykker på F5. Desuden er det værktøjet
redigeringsvisning - vi er i redigeringsvisning her, så knappen er markeret.

Standardværktøjslinje.

Dette er  Værktøjskassen Rediger. Den er altid synlig i redigeringsvisning og
er altid på samme sted. 

Klik på pegeværktøjet, hvis du vil kunne vælge og markere objekter på siden.
Bemærk også værktøjet Knap, som hjælper dig med at tegne en knap på
siden, og værktøjet Knapindhold, som hjælper dig med hurtigt at ændre en
side med tomme knapper til et kommunikationssidesæt.
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Dette er værktøjslinjen Skrifttype. Brug den til at bestemme, hvordan teksten
skal se ud.

Værktøjslinjen Skrifttype.

Dette er værktøjslinjen Udseende, der styrer farver, linjebredde og lignende.
Bemærk i særdeleshed de værktøjer, der giver dig mulighed for at vælge
knapform og hældende fyld, hvis du tegner brugerdefinerede knapper.

Værktøjslinjen Udseende

Dette er værktøjslinjen Gitterside.  Bemærk de to første værktøjer. Klik på det
første for at aktivere eller deaktivere et automatisk gitter med knapper. Klik
på det andet og træk så i et farvet område for at vise, hvor mange knapper,
du vil have.

Værktøjslinjen Gitter.
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Genvejsmenuer

For nemheds skyld er ofte anvendte kommandoer tilgængelige på to
genvejsmenuer i Redigeringsvisning. Kommandoerne på disse menuer er
beskrevet andetsteds.

Du skal højre-klikke på Sidelisten for at få vist denne menu. Kommandoer,
der gælder for en bestemt side, vil gælde for den aktuelt valgte side.

Højreklik på Sideliste.

Højreklik i arbejdsområdet for at få vist nedenstående menu. Bemærk, at
kommandoer, du giver for knapper, vil gælde for den eller de aktuelt valgte
knapper.

Højreklik i arbejdsområdet.

Oprettelse af grundlæggende sidesæt
I de følgende afsnit finder du alt, du har brug for at vide, om oprettelse af
kommunikationssidesæt med flere sider med enhver kombination af tekst,
billeder og lyd på knapperne. 

I løbet af disse afsnit vil du se dette simple eksempel med to sider:
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Oprettelse af sider

Sådan oprettes en ny, tom side

Det er altid bedst at oprette nye sider i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT +
F5, hvis du ikke er sikker på visningen. 

· Hvis du vil oprette et komplet nyt sidesæt, skal du anvende
menukommandoen Filer > Ny. Hvis du har ugemt arbejde, spørges du, om
du vil gemme. 

· Anvend menukommandoen Side > Ny side for at føje en ny, tom side til
et sidesæt, du allerede arbejder i.

Nye sider nummereres konsekutivt, men føjes til Sideliste lige efter den
aktuelle side. Det betyder, at sidenummereringen måske ikke står i den
rigtige rækkefølge, men dette har ingen praktisk virkning, når sidesættet
køres. For at få vist, hvordan du ændrer rækkefølgen af sider, skal du se 
Organisering af sider

Navngivning af sider

Sider navngives automatisk, når du opretter dem, med meget kedelige navne
(side 1, side 2). 

1. Anvend menukommandoen Side > Egenskaber for side for at give din
side et mere sigende navn.

2. Udfyld et navn på den første fane, Generelt.

124
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Du kan omdøbe sider, hvis du ønsker det.

3. Klik på OK.

4. Du ser det nye navn på sidelisten.

Sideliste

Sider vises på Sidelisten til venstre for arbejdsområdet nedenunder
værktøjskassen Rediger.

· For at anbringe Sidelisten forrest, skal du klikke på fanen.

· Anvend menukommandoen Vis > Sideliste, hvis du ikke kan se sidelisten.
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Fanen Sideliste i venstre side af arbejdsområdet.

Sletning af sider

Du skal være i redigeringsvisning for at slette en side. Tryk på SKIFT + F5,
hvis du ikke er sikker på visningen. 

1. På sidelisten skal du vælge den side, du vil slette.

2. Anvend menukommandoen Side > Slet side.

Eksempel

Hvis du vil oprette farveprøvesættet , skal du oprette et nyt sidesæt og
derefter oprette en anden side.

Du skulle se noget i stil med følgende:

65
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Den aktuelle side er markeret på Sideliste.

Se også:

Sådan ændrer du sidenavne: Oprettelse af sider

For at ændre rækkefølgen af sider i Sideliste: Organisering af sider

Oprettelse af knapper med et gitter

Brug af pop op-sider til brugervalg

Egenskaber for side

Lagring af dit arbejde.
Det er nemmest for dig at finde og arbejde med dine sidesæt, hvis du gemmer
allesammen i den samme mappe på din computer. 

· Vi anbefaler, at du gemmer i mappen Mine sidesæt under dit
Communicator-brugernavn. Det er den mappe, som Communicator
automatisk foreslår, når du opretter nye sidesæt.

· Hvis der ikke er oprettet andre brugere i Communicator, bliver dit
brugernavn Gæst.

Du kan finde flere oplysninger om at oprette og styre forskellige brugere i
Communicator i Brugerprofiler .

Lagring af et sidesæt

Du skal have sidesættet fremme i Communicator. 
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1. Anvend menukommandoen Filer > Gem.

Hvis du har gemt sidesættet tidligere, så er du færdig nu.

2. Hvis det er et nyt sidesæt, vises Windows standarddialogboks Gem som. 

Kontroller, at du gemmer i den rigtige mappe.

3. Angiv et filnavn for sidesættet, og klik på OK.

Hvis du gemmer i Mine sidesæt, er det nemmere at finde sidesættene
senere.

Se også:

Senere lokalisering af dit sidesæt

Oprettelse af knapper med et gitter
Ved at anvende et gitter kan du nemt lave en masse pæne, firkantede knapper.
Gitterknapper justerer automatisk deres størrelse, så de fylder siden.

Hvis du vil oprette og placere knapper en lille smule langsommere, men med
større valgfrihed, skal du se Tegning af brugerdefinerede knapper .

Tilføjelse af knapper gennem anvendelse af et gitter

Sørg for at være i redigeringsvisning, og at den side, der vises i
arbejdsområdet, er den side, du vil føje knapper til.

98
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1. Anvend menukommandoen Side > Anvend gitter. 

Du kan også klikke på værktøjet Anvend gitter på værktøjslinjen Gitter:

2. Communicator laver din side til en gitterside. En gitterside fylder altid sig
selv med et antal flotte, firkantede knapper. 

3. Klik på værktøjet Gitterstørrelse, hvis du vil ændre antallet af knapper. 

Der vises et minigitter.

4. Flyt musemarkøren ned og til højre hen over minigitteret. Der vises farvede
gitterfirkanter for at angive antallet af knapper.

Sådan angives gitterets dimensioner.

5. Klik på minigitteret, når du er tilfreds. 

6. Anvend menukommandoen Filer > Gem for at gemme sidesættet.
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Flere gitterværktøjer

Værktøjer, som du kan bruge til at tilføje og fjerne kolonner og rækker i dit gitter

Hvis du vil have flere eller færre knapper, kan du også tilføje eller fjerne rækker
og kolonner. Brug de andre værktøjer på værktøjslinjen Gitter, eller brug
menukommandoerne under Side > Rediger gitter.

Værktøj til ændring af afstanden mellem knapperne

Du kan bruge det sidste værktøj på værktøjslinjen Gitter til at ændre afstanden
mellem knapperne.

Du kan også ændre afstanden med menukommandoen Side > Egenskaber
for side. Vælg fanen Gitterside, og justér værdien for afstanden.

Sletning af alle knapperne på en gitterside

Hvis du vil fjerne alle knapperne, skal du ændre siden til en almindelig side
igen:

· Anvend menukommandoen Side > Anvend gitter igen. 

· Markeringen fjernes fra menuen Side, hvilket angiver, at det nu er en
frihåndsside.

Du kan nu markere og slette alle knapperne. 
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Eksempel

Hvis du vil oprette farveprøvesættet , skal du blot gå til hver enkelt side og
klikke på værktøjet Anvend gitter. 

Du skulle have to sider med hver seks knapper, som dette:

Her er et gitter på 2 x 3 (rækker x kolonner).

Omarrangering af knapper i et gitter

Når du har tilføjet indhold på dine gitterknapper, skal du være opmærksom på,
at du kan bruge musemarkøren til at trække gitterknapper rundt på siden, hvis
du vil omarrangere dem.

Tilføjelse af knapper vha. duplikering
Denne teknik er god, hvis du vil fylde en side med knapper, der ikke er
rektangulære, eller hvis du ikke vil fylde en hel side som i et gitter.

Tilføjelse af en enkelt knap til duplikering 

Sørg for at være i redigeringsvisning, og at den side, der vises i
arbejdsområdet, er den side, hvor du vil tilføje knapper.

1. Klik på værktøjet Knap i Rediger værktøjskasse.
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Værktøjet Tilføj knap

2. Bemærk, hvordan musemarkøren bliver "ladet" med en knap: Markøren
ændrer form til et trådkors med en knap.

3. Peg på stedet, hvor øverste, venstre hjørne af knappen skal være.

4. Tryk og hold på museknappen, mens du trækker markøren mod nederste
højre hjørne af den ønskede knap.

Trækning med musemarkøren.

5. Slip museknappen.

Den nye knap vises. Den er markeret. 

Duplikering af en knap

Brug værktøjet Dupliker objekter i Værktøjskasse til at oprette og placere flere
kopier af en brugerdefineret knap.

1. På en tom side skal du tegne en enkelt knap øverst til venstre på siden.
(se ovenfor).
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Skift knapform på værktøjslinjen Udseende.

2. Vælg den nye knap. (Husk at skifte til pegeværktøjet).

3. Vælg værktøjet Dupliker objekter i Værktøjskasse.

Værktøjet Dupliker objekter

4. Peg i midten af den nye knap, og hold museknappen nede.

5. Træk til det modsatte hjørne af siden, og slip museknappen.

Siden fyldes med kopier af den første knap.

Resultatet af at anvende værktøjet Dupliker.
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Du kan også trække lige hen over for at oprette en enkelt række knapper
eller trække lodret for at oprette en kolonne. 

Valg af arbejdsobjekt
Når du arbejder i redigeringsvisning, skal du holde øje med markeringerne af
det valgte.

De viser, hvilket objekt din næste kommando gælder for (hvis du giver en
kommando eller klikker på et værktøj, der kan bruges til dette objekt.)

Problemer med at vælge?

· Er du i redigeringsvisning? Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker.

· Hvilket værktøj er markeret i Rediger værktøjskasse? Skift til 
pegeværktøjet , og prøv igen.

Brug pegeværktøjet til at vælge.

Valg af sidebaggrund

Klik på den grå del af arbejdsområdet for at vælge sidebaggrund.

· Når du har valgt sidebaggrund, er der små sorte markeringshåndtag rundt
om det nederste højre hjørne, ligesom disse.

Sidebaggrunden er valgt.
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· Når du har valgt sidebaggrund, kan du vælge en farve til den i
værktøjslinjen Udseende.

· Du kan også trække i et af markeringshåndtagene for at ændre størrelsen
på siden. Hvis din side er en pop-up-side, bestemmer sidestørrelsen
størrelsen på pop-up-siden. For enhver anden side gælder det, at hvis
sideproportionerne ændres, så ændres sidens udseende, men siden vil
altid blive strækket, så den dækker hele det vindue eller den skærm, hvor
den kører. Se Kørsel af dit sidesæt . 

Valg af et objekt på baggrunden

Hvis du skal vælge en knap, skal du bruge pegeværktøjet til at klikke på den. 

Pegeværktøj.

Et valgt objekt har både røde markeringer og små sorte markeringshåndtag.

De er nemt at se, hvilken en af de fire knapper, der er valgt.

· Når du har valgt et objekt, kan du ændre størrelsen på det ved at trække i
markeringshåndtagene.

· Anvend kommandoer fra menulinjen, vælg i værktøjslinjen Udseende eller
vælg værktøjer i Rediger værktøjskasse, hvis du vil ændre det valgte
objekt.

· Peg på objektets centrum og træk for at flytte objektet. 

94
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Du kan også vælge en statisk tekst, billede eller linje, som hviler direkte på
baggrunden. Vi kalder dem "statiske", fordi disse objekter bare er der, når
sidesættet kører: Brugeren kan ikke trykke eller klikke på dem, og de kan ikke
udføre handlinger.

Markering af flere objekter

Der er tre måder at vælge mere end et objekt på:

· Hold SKIFT-tasten nede, mens du klikker på yderligere objekter.

· Anvend menukommandoen Rediger > Marker alt for at markere alle
objekter på siden.

· Hvis de objekter, som du vil bruge, er tæt ved hinanden, kan du pege uden
for et objekt og trække. Så vises en stiplet linje (lasso), der afgrænser det
valgte område. Træk til det  diagonalt modsatte hjørne, indtil alle de
objekter, som du vil arbejde med, er valgt.

Fravalg af en del af en gruppe

Hvis du vil fravælge et objekt, mens de andre stadig er valgt, skal du holde 
SKIFT-tasten nede, mens du klikker på det objekt, du vil fravælge.

Anvendelse af standardredigeringskommandoer
Mens du arbejder med dine sider, vil du sikkert være glad for at kunne anvende
disse almindelige Windows-redigeringskommandoer:

Rediger > Kopier (CTRL+C)

Anbringer en kopi af de valgte elementer i Windows udklipsholder, hvor de er
klar til en indsætningskommando. Bemærk, at dette erstatter det, der i forvejen
var i udklipsholderen.

Rediger > Klip (CTRL+X)

Fjerner de valgte elementer fra siden og anbringer dem i Windows
udklipsholder, hvor de er klar til en indsætningskommando. Bemærk, at dette 
erstatter det, der i forvejen var i udklipsholderen.

Rediger > Indsæt (CTRL+V)

Anbringer det, der er i Windows udklipsholder, på den aktuelle side.

Rediger > Fortryd (CTRL+Z)

Omgør den sidste handling, hvis det er muligt.

Rediger > Annuller fortryd (CTRL+SKIFT+Z)
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Gentager den sidste handling, hvis det er muligt.

Rediger > Slet

Fjerner de markerede elementer fra siden uden at ændre det, der er i
udklipsholderen.

Hurtig tilføjelse af indhold
Værktøjet Knapindhold er særligt nyttigt, når du opretter
kommunikationstavler som  Farveprøvesæt .

Du kan bruge det til at føje tekst, billeder og grundlæggende lyd til knapper i en
enkelt handling.

Brug af værktøjet Rediger knapindhold

Du skal være i redigeringsvisning for at bruge dette værktøj. Tryk på SKIFT
+F5, hvis du ikke er sikker på visningen.

1. Klik på markørværktøjet i værktøjskassen.

Pegeværktøj.

2. På siden skal du klikke på den knap, du vil arbejde med.

Bemærk, at knappen bliver markeret for at vise, at du har valgt den.

3. Klik på værktøjet Knapindhold i værktøjskassen.

Værktøjskassen Rediger

Dialogboksen Indholdsværktøj åbnes. (Se nedenfor).
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4. Hvis du vil have vist en tekst på knappen, skal du skrive den i feltet Vis
tekst  .

5. Hvis du vil have vist et billede, skal du skrive et ord, der beskriver eller
navngiver det ønskede billede, i feltet Søgetekst  .

Billedlisten fyldes igen, mens du taster. Hvis du ikke kan se et ønsket
billede, kan du prøve at skrive en anden søgetekst.

Brug indstillingen Indeholder for at få vist flest billeder.

6. Klik på et billede for at vælge det. Hvis du vil ændre dit valg, skal du bare
klikke på et andet billede.

7. Hvis du vil have, at knappen oplæser ordene, når der trykkes på den, skal
du klikke på én af de to lydindstillinger nederst i dialogboksen.

Disse simple lydindstillinger benytter syntetisk tale. Hvis du vælger Oplæs
denne tekst, skal du skrive ordet eller sætningen i feltet til højre.

8. Klik på Gem for at anvende alle dine ændringer på den valgte knap. 
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9. Gentag, indtil du er tilfreds med alle knapperne, og angiv derefter
menukommandoen Filer > Gem for at gemme sidesættet.

Udfyldning af mange knapper

Marker Brug Gem og næste nederst til venstre i dialogboksen
Knapindholdsværktøj, som er vist ovenfor.

Når du klikker på Gem efter at have arbejdet med den første knap, går
værktøjet automatisk videre til den næste knap. Du kan bruge pilene på hver
side af eksempelvisningen til at flytte til den knap, du vil arbejde med. 

Du skal blot huske, at du skal klikke på Gem efter foretagelse af ændringer på
en knap!

Eksempel

Når du vil oprette Farveprøvesættet , skal du søge efter de billeder, der er
vist herunder:

     

Placering af tekst på knapper
Hvis du kun vil tilføje eller redigere teksten på en eller flere knapper, er det
hurtigst at bruge værktøjet Tekst. Det vælger automatisk kun teksten på hver
knap. Når du trykker på Enter, går du videre til næste knap.

Tilføjelse eller ændring af tekst med Tekstværktøjet

Du skal være i redigeringsvisning for at bruge værktøjet Tekst. Tryk på SKIFT
+F5, hvis du ikke er sikker.

1. Klik på værktøjet Tekst i værktøjskassen. 

Værktøjet Tekst.
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2. Klik på den knap, du vil ændre.

Værktøjet Tekst sætter dig i "indtastningstilstand".

Teksten på den knap, du valgte, bliver markeret. Hvis der ikke var nogen
tekst på knappen endnu, vises der et blinkende indsætningspunkt (en lille
lodret linje) på knappen. 

Eventuelle billeder på knappen er midlertidigt skjult.

3. Skriv knapteksten.

4. Tryk på Enter for at gå til næste knap.

5. Hvis du vil slå tekstværktøjet fra, skal du klikke på et andet værktøj, f.eks.
pegeværktøjet. 

Pegeværktøjet.

6. Når du er tilfreds med alle knapperne, skal du anvende
menukommandoen Filer > Gem for at gemme sidesættet.
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Ændring af tekstudseende

Tekstudseende kontrolleres på flere steder: 

· Værktøjslinjen Skrifttype bruges til at foretage de mest normale
ændringer, bortset fra

· tekstfarve, der angives på værktøjslinjen Udseende. 

· Anvend kommandoen Knap > Egenskaber for tekst til at få vist yderligere
muligheder for tekst på knapper.

Bemærk: Al teksten i én statisk tekst eller på én knap vil have samme
udseende.

Når du opretter ny tekst, bestemmes dens udseende af de valg, der aktuelt
vises på værktøjslinjen Skrifttype og værktøjslinjen Udseende. Du kan bruge
de samme to værktøjslinjer til at ændre udseendet af en markeret tekst.

Værktøjslinjen Skrifttype

Du skal være i redigeringsvisning for at bruge værktøjslinjen Skrifttype. Tryk
på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på visningen.

Anvend menukommandoen Vis > Værktøjslinjen Skrifttype, hvis du ikke kan
se værktøjslinjen Skrifttype.

Værktøjslinjen Skrifttype

Sådan ændres tekstudseende

1. Marker den tekst, knap eller de knapper, du vil arbejde med. (Se Valg af
arbejdsobjekt ).

2. Foretag et valg på værktøjslinjen Skrifttype. Her er mulighederne i
rækkefølge:

· Skrifttype 

· Skriftstørrelse

· Fed tekst

· Kursiv tekst

· Understreget tekst
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· Placer tekst øverst i knappen (over billede, hvis billede)

· Placer tekst i midten af knappen (vil være under billede, hvis billede)

· Placer teksten i midten af knappen.

Værktøjslinjen Udseende

Du skal være i redigeringsvisning for at bruge værktøjslinjen Udseende. Tryk
på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på visningen.

Anvend menukommandoen Vis > værktøjslinjen Udseende, hvis du ikke kan
se værktøjslinjen Udseende.

Værktøjslinjen Udseende; tekstfarveværktøj valgt

Sådan ændres tekstfarve

1. Marker den tekst, knap eller de knapper, du vil arbejde med. Se Valg af
arbejdsobjekt .

2. Klik på tekstfarveværktøjet.

Der vises en farvepalet.

Denne farvepalet er frigjort, dvs. trukket væk fra værktøjslinjen, så det
forbliver åbent og flyder over arbejdsområdet. Det omfatter også en
brugerdefineret farvepalet til pastelfarver øverst.

3. Klik på den ønskede tekstfarve.

Se også:
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Valg af en farvepalet

Indstilling af tekstjustering, ombrydning og forskydning fra
knapkant

Der er nogle justeringsvalg for tekst på knapper, som man sjældent ændrer.
Disse er samlet i dialogboksen Tekstegenskaber. 

1. Du skal være i redigeringsvisning for at bruge dialogboksen Egenskaber
for tekst. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker.

2. Vælg de knapper, du vil angive egenskaber for. 

3. Anvend menukommandoen Knap > Egenskaber for tekst. 

Dialogboksen Tekstegenskaber vises:

Dialogboksen Tekstegenskaber

4. Hvis du vil venstre- eller højrejustere knaptekst i stedet for automatisk at
centrere den, skal du vælge Brugerdefineret tekstplacering og derefter
vælge en ny justering under Vandret. 

Hvis du har valgt Brugerdefineret tekstplacering, vil den lodrette justering,
der er valgt her, også blive anvendt. (Lodret justering er den samme
egenskab, som du vælger med de sidste tre knapper på værktøjslinjen
Skrifttype).

5. Hvis du vil have større margen mellem kanten af knappen og teksten, skal
du indstille forskydningen. Enhederne er relative: Indstil et større tal for
større margen. Forskydning højre bestemmer sidemargenerne for
knappen. Forskydning ned bestemmer top- og bundmargen. Teksten
forbliver inden for margenerne, så vidt muligt. 
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6. Marker Ombryd tekst og Klip tekst for at sikre, at tekst kun vises på
knappen. Hvis der er for meget tekst, strækker det sig ellers ud over
knapområdet og vises på baggrunden eller hen over tilstødende knapper.

7. Klik på OK.

Dine valg vil gælde for alle knapper, der blev valgt, da du angav
kommandoen, og for alle nye knapper, der oprettes fra nu af. 

Placering af billeder på knapper
Værktøjet Billede hjælper dig med at tilføje eller ændre billedet på en eller flere
knapper. Vælg værktøjet Billede, når du kun vil ændre billeder. 

Værktøjet Billede giver dig også mulighed for at vælge et billede på din
computer og placere det på en knap eller en side - ikke kun billederne fra
symbolbibliotekerne i Tobii Communicator.

Ændring af knapbillede

Du skal være i redigeringsvisning for at bruge værktøjet Billede. Tryk på SKIFT
+F5, hvis du ikke er sikker.

1. Klik på Billedværktøj i værktøjskassen Rediger.

Billedværktøjet

Du kan også anvende menukommandoen Knap > Indsæt billede.

2. Dialogboksen Billedværktøj vises. Den aktuelt valgte knap vises i
forhåndsvisningen øverst:
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Dialogboksen Billedværktøj

3. Hvis der ikke vises nogen knap, skal du klikke på knappen Næste i
forhåndsvisningsområdet.

4. Indtast et ord eller en del af et ord, der skal søges efter. 

Hvis den aktuelt valgte knap har en tekst, bliver den tekst automatisk vist
som søgeterm. Du kan stadigvæk ændre søgetermen.

Hvis du har for få - eller for mange - billeder at vælge mellem, kan du
prøve at bruge indstillingerne lige nedenunder feltet Søg efter. Indeholder
finder normalt flest billeder, og Nøjagtig match færrest. Du kan også
prøve blot at skrive en del af et ord i stedet for et helt ord for at få flere
billeder.

Medtag emner, der passer til kategori finder billeder, der tilhører en
kategori, der har et navn, der passer til søgeteksten. Vi har skrevet atleter
og markeret Medtag emner, der passer til kategori. Det viser billedet af
atleter, og også alle de berømte atleter, der er anført i kategorien Atleter.

5. Klik på det billede, du vil bruge.

6. Klik på Gem.
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Hvis du har markeret Brug Gem og gå til næste, går dialogboksen
automatisk til den næste knap, så du har mulighed for at arbejde på
flere knapper uden at skulle klikke ind og ud af værktøjet.

Når Brug gem & gå til næste  ikke er markeret, kan du skifte til en ny
knap ved at klikke på knappen på siden, mens dialogboksen er åben.
Husk, at du stadig skal klikke på Gem, når du har ændret en knap.

6. Når du er tilfreds med alle knapperne, skal du anvende
menukommandoen Filer > Gem for at gemme sidesættet.

Brug af et billede fra en fil

Du skal være i redigeringsvisning for at bruge værktøjet Billede. Tryk på SKIFT
+F5, hvis du ikke er sikker.

1. Klik på værktøjet Billede i værktøjskassen Rediger.

Billedværktøjet.

Dialogboksen Billedværktøj vises. Den aktuelt valgte knap vises i
forhåndsvisningen øverst.

2. Hvis der ikke vises nogen knap, skal du klikke på knappen Næste i
forhåndsvisningsområdet.

3. Klik på knappen Gennemse.

Nu vises standarddialogboksen Åbn i Windows:
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Dialogboksen Åbn

4. Vælg en mappe med billeder, vælg det billede, du vil bruge, og klik på Åbn.

5. Billedet bliver indsat på knappen.

Fjernelse af et billede

Du kan fjerne et billede fra en knap. 

Du skal være i redigeringsvisning for at kunne gøre dette. Tryk på SKIFT+F5
, hvis du ikke er sikker.

1. Vælg knappen.

2. Anvend menukommandoen Knap > Fjern billede.

Placering af lyd på knapper
Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger værktøjet Lyd i værktøjskassen
Rediger til at tilføje lyd til en knap vha. syntetisk tale, indspillede lyde og lydfiler,
der allerede findes på din computer.

Hvornår der skal bruges lyd

Hvis brugeren ikke kan tale, kan terapeuten lave knapper, der frembringer ord,
sætninger eller andre lyde, når der trykkes på dem.

Hvis brugeren ikke kan læse, kan terapeuten bruge lyde som auditiv
tilbagemelding. Dvs. at når brugeren peger på knappen, "siger" knappen
noget for at vise, hvilken knap det er. Ved synshæmmede brugere henvises til 
Oplæs under skrivning i dialogboksen Indstillinger > Lydindstillinger.
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Tilføjelse af lyd til en knap

Du kan tilføje lyd til en knap i kørselsvisning med Guiden Rediger knap .
Hvis du vil bruge dialogboksen Lyd, som er beskrevet her, skal du være i 
Redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på visningen.

1. Klik på værktøjet Lyd  i Rediger værktøjskasse.

Værktøjet lyd

Dialogboksen Knaplyd åbnes.

Dialogboksen Knaplyd.

2. Klik på den knap, som du vil ændre, eller klik på knappen Næste >>, indtil
forhåndsvisningen viser den knap, du vil redigere.

3. Vælg den type lyd, du vil bruge.

Syntetisk tale: Kan kun bruges til at oplæse en knaptekst eller en tekst,
som du skriver: Du er nødt til at fortælle den, hvad der skal siges.
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Indspillet lyd: Communicator søger i lydbiblioteket efter en indspillet lyd
med et navn, der nøjagtigt matcher knapteksten (eller den angivne tekst
under Tekst, der skal oplæses), og afspiller lyden i den pågældende fil. For
at anvende denne funktion skal du navngive dine indspillede lyde, så de
passer til den oplæste tekst.

Afspil denne lydfil: Du behøver ikke bekymre dig om matchende navne.
Vælg bare det filnavn, der indeholder lyden. Du er selvfølgelig nødt til at
vide, hvor lydfilen er gemt på din computer. (Undgå denne indstilling, eller
hav alle lydfiler i en mappe i Mine sidesæt, hvis du har planer om at
kopiere dette sidesæt til andre computere.)

4. Hvis du har valgt Syntetisk tale, skal du vælge en tekst til oplæsning.

Hvis du vælger Oplæs tekst på knap for knappen, der er vist i
illustrationen, siger computeren blå, når knappen trykkes ned.

Hvis du vælger Oplæs denne tekst, kan du skrive noget i retning af
Hvilken farve er dette? Denne farve er blå.

5. Hvis knappen skal udføre en handling, f.eks. at linke til en anden side, kan
du markere Vent til færdig. 

Knaphandlingen begynder ikke, før lyden er færdig. Ellers ser brugeren
måske ikke engang denne knap, mens lyden afspilles.

6. Klik på Gem for at beholde dine ændringer af knappen. 

Hvis du vil arbejde med flere knapper, kan du markere Brug Gem og gå
til næste. Hver gang du klikker på Gem, gemmer dialogboksen dine
ændringer og viser den næste knap.

7. Klik på Luk, når du er færdig.

8. Anvend menukommandoen Filer > Gem for at gemme sidesættet.

Se også 

Virker lyden på din computer?

Indspilning af eget lydbibliotek

Hurtig tilføjelse af indhold  
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Placering af video på en knap
Som noget nyt har du i Tobii Communicator 4 mulighed for at lade en knap
afspille en video. Videoen kan afspilles i et område, der defineres af knappens
størrelse, eller den kan afspilles i fuld skærm.

Hvis brugeren trykker på knappen igen, mens videoen afspilles, stoppes
videoen (sættes ikke på pause). Hvis der trykkes igen, startes videoen igen fra
begyndelsen.

Sådan placeres en video på en knap

1. Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er
sikker på visningen.

2. Vælg den knap, der skal have en video. 

3. Anvend menukommandoen Knap > Video.

Følgende dialogboks vises.

Dialogboksen Egenskaber for video

4. Klik på knappen Gennemse.

5. Nu vises standarddialogboksen for filåbning i Windows.

6. Vælg en videofil, der er placeret på din egen computer. Filtypen kan være
AVI, MPEG, MPG eller MPE.

7. Klik på Åbn.

8. I dialogboksen Knapvideo skal du vælge, hvordan videoen skal afspilles.

9. Klik på OK.
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Tildeling af et tastetryk til en knap
Hvis du vil trykke på en tast på tastaturet for at aktivere en knap, mens
sidesættet kører, kan du tildele et tastetryk til knappen.

1. Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er
sikker på visningen.

2. Vælg en enkelt knap.

3. Anvend menukommandoen Knap > Tildel tastetryk.

Følgende dialogboks vises:

En knap kan aktiveres ved at trykke på en tast på tastaturet.

4. På rullelisten skal du vælge en tast.

5. Klik på OK.

Når sidesættet kører, vil et tryk på den valgte tast på tastaturet svare til at
trykke på en knap med en hvilken som helst anden brugerstyremetode. 

Indstilling af den første side
Hvis dit sidesæt har mere end en side, skal du overveje, hvilken side brugeren
skal se først, og hvordan brugeren kommer videre til de andre sider.

Indstil som første side

Enhver almindelig side i sidesættet kan bruges som den første side. Derimod
kan pop-up-sider aldrig vælges som den første side.

Du skal være i redigeringsvisning for at indstille den første side. Tryk på SKIFT
+F5, hvis du ikke er sikker på, hvilken visning du er i.
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1. Under Sideliste skal du vælge den side, der skal være den første side.

2. Anvend menukommandoen Side > Indstil som første side.

Den side, du valgte, flyttes op øverst på sidelisten og markeres som den
første side:

Første side flyttes til toppen af sidelisten.

Se også:

Sådan ændrer du sidenavne: Oprettelse af sider

For at ændre rækkefølgen af sider i Sideliste: Organisering af sider

Kørsel af dit sidesæt
Klik på værktøjet Kør på Standardværktøjslinjen for at køre dit sidesæt.

Standardværktøjslinjen.

Du kan også anvende menukommandoen Vis > Kør, eller trykke på F5.

Beslutning om, hvordan sidesættet skal køre

Dit sidesæt kan køre i fuld skærm, eller det kan køre i et vindue med en hvilken
som helst størrelse, herunder et maksimeret vindue.

· Vælg Fuld skærm til en bruger, der ved et uheld kan komme til at klikke
uden for et vindue og ikke kan komme tilbage.

66
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· Vælg Fuld skærm til en bruger, der har brug for kun at skulle forholde sig
til et simpelt skærmbillede.

· Vælg Kør i vindue, hvis du kun vil have sidesættet til at dække en del af
skærmen. Dette kan være velegnet til et skærmtastatur eller et
skærmbillede, der er oprettet for at give brugeren mulighed for interaktion
med et andet program.

· Vælg Kør i vindue, hvis du gerne vil have mulighed for at have menulinjen
til rådighed, mens sidesættet kører.

· Vælg Kør i vindue, hvis du vil kunne flytte sidesættet rundt på
skrivebordet.

Brug af fanen Sådan køres 

Du kan altid ændre indstillingerne for, hvordan sidesættet skal køre, uanset om
du er i Kørselsvisning eller i Redigeringsvisning.

1. Tryk på SKIFT+F10, hvis du ikke kan se menulinjen.

2. Anvend menukommandoen Filer > Egenskaber for sidesæt.

Følgende dialogboks vises:
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Dine valg her afgør, hvordan sidesættet skal køre.

Du kan justere indstillingerne på den første fane, Sådan køres. 

3. Vælg vinduesvisning eller fuld skærm visning i afsnittet Kør i.

Gå til trin 8, hvis du har valgt Fuld skærm.

4. Hvis du valgte vinduesvisning, vælg vinduesplacering.

Fast placering åbner altid sidesætsvinduet i samme størrelse og med
samme placering. Størrelsen eller placeringen indstilles ved eksempel: Luk
denne dialogboks, kør sidesættet, juster størrelse og placering, så de er,
som du vil have dem, og åbn så denne dialogboks igen og klik på Brug
nuværende position.

Forankret position giver dig mulighed for at placere et lille sidevindue ved
kanten af skærmen. Her indstilles størrelsen som en procentdel af
skærmstørrelsen med felterne bredde og højde. Vælg den kant, du vil
forankre mod, og den del af kanten (enden eller midten), der skal bruges
med felterne lodret og vandret.
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5. Hvis du valgte vinduesvisning, så styrer indstillingerne for
vinduesarrangering hvor meget fleksibilitet, brugeren skal have, når
sidesættet kører.

Vis titellinje Sidesættet kan flyttes, mens det kører, ved at trække i
titellinjen.

Vis vindueskant Sidesættets størrelse kan ændres, mens det kører, ved
at trække i vindueskanten eller i hjørnerne.

Vis programmenu (kommandomenu) Menulinjen i kørselsvisning, der er
en mindre udgave af menulinjen i redigeringsvisning, er synlig, når
sidesættet kører. 

Bemærk: Tryk på F10 i kørselsvisning for at slå alle tre indstillinger til. Tryk
på F10 igen for at vende tilbage til de indstillinger, der er gemt i denne
dialogboks. 

6. Hvis du valgte vinduesvisning, kan du også overveje Diverse muligheder.

Altid øverst Andre vinduer kan ikke dække for sidesættet. Hjælper en
bruger, der ikke kan finde Tobii Communicator-sidesættet igen, hvis
vinduet bliver dækket.

Tillad interaktion Giver brugeren mulighed for at anvende
menukommandoer til et andet Windows-program, når sidesættet
indeholder et skærmtastatur.

7. Gennemsigtighed gør sidesættet delvist gennemsigtigt, så brugeren kan
holde styr på det, sidesættet dækker for. Det er ofte en god idé, når det er
et lille sidesæt, der er forankret. Normalt er det ikke en god idé for brugere,
der har behov for fuld skærm.

8. Klik på OK.

9. Anvend menukommandoen Filer > Gem for at gemme dit sidesæt.
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Tre forskellige måder til at køre sidesættet i et vindue.

A Forankret, uden titellinje, menulinje eller Windows-kant.

B Selvom du vælger Forankret, kan sidesættet flyttes, hvis du lader titellinjen
være som her.

C Med Kant slået til, kan sidesættets størrelse ændres, mens det kører. Tryk
på F10  for at sætte sidesættet i denne tilstand, med både titellinje, menu og
kant slået til. Tryk på F10 igen for at vende tilbage til indstillingerne fra
dialogboksen. 

Senere lokalisering af dit sidesæt
Hvis du vil gå tilbage til et sidesæt, du har lukket, skal du åbne sidesættet
igen. 

Hvis du har gemt i den standardmappe, som Tobii Communicator foreslår, vil
dine sidesæt normalt være i mappen Dokumenter >  TobiiCommunicator 4
> Gæst > Mine sidesæt. (Hvis du har oprettet flere Communicator-brugere og
gemt sidesæt for forskellige brugere, skal du skrive det relevante brugernavn
for Gæst). 

Hvis du har valgt en anden mappe at gemme i, må du finde den igen. Disse
anvisninger gælder standardsituationen.
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Åbning af et sidesæt, der er blevet brugt for nylig

1. Gå videre til trin 3, hvis din bruger altid er Gæst.

2. Hvis du har oprettet flere brugere, skal du sikre, at Communicator er
indstillet til den rigtige bruger for det sidesæt, du vil hente. Du skifter bruger
ved at anvende menukommandoen Indstillinger > Brugere > Skift
bruger og vælge den relevante bruger.

3. Anvend menukommandoen Filer > for at åbne menuen Filer.

4. Kig på de filer, der er anført nederst i menuen. Hvis du kan se den fil, du
ønsker, skal du trykke på det relevante tal: 1-4. 

Hvis ikke, skal du vælge kommandoen Åbn.

Åbning af et sidesæt vha. Filer > Åbn

1. Gå videre til trin 3, hvis din bruger altid er Gæst.

2. Hvis du har oprettet flere brugere, skal du sikre, at Communicator er
indstillet til den rigtige bruger for det sidesæt, du vil hente. Du kan skifte
bruger ved at anvende menukommandoen Indstillinger > Brugere > Skift
bruger og vælge den relevante bruger. 

3. Anvend menukommandoen Filer > Åbn.

Nu vises standarddialogboksen for filåbning i Windows.

Tobii Communicator 4 vil foreslå standardmappen Mine sidesæt for den
aktuelle bruger.
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Åbning af et sidesæt fra standardmappen.

4. Marker den side, du vil åbne, og klik på Åbn.

Oprettelse af links mellem sider
På ethvert sidesæt med mere end én side, skal du oprette nogle knapper, der
bruges til at gå fra side til side.

Du kan placere et hvilket som helst billede eller en hvilken som helst tekst eller
lyd på disse knapper, men de skal også omfatte en handling: Et link til en
anden side. Du kan også oprette links til sider i andre sidesæt, hvis du vil.

I dette afsnit forklares, hvordan der oprettes links mellem sider. Se Tilføjelse af
handlinger og smart funktionsmåde , hvis du vil have oplysninger om andre
typer handlinger.

Knapskabelon for links

Nogle af de meste almindelige links er tilgængelige som knapskabeloner.
Disse omfatter Tilbage, Start og Næste/Forrige. Se Brug af knapskabeloner
.

Oprettelse af links til en side i samme sidesæt

Du skal være i redigeringsvisning for at oprette links. Tryk på SKIFT + F5, hvis
du ikke er sikker på visningen.

1. Vælg den knap, som brugeren skal trykke på for at ændre sider.

135
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2. Klik på Linkværktøj i værktøjskassen Rediger.

Linkværktøj

Dialogboksen Linkværktøj vises:

Dialogboksen Linkværktøj til knapper, der linker til andre sider.

3. Vælg Gå til side, og klik på Vælg.

Dialogboksen Vælg side vises:
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Vælg den side, der skal flyttes til.

4. Klik på miniaturen af den side, der skal oprettes link til.

5. Klik på OK i dialogboksen Vælg side.

6. Klik på OK i dialogboksen Linkværktøj.

7. Anvend menukommandoen Filer > Gem for at gemme sidesættet.

Model til oprettelse af links mellem sidesæt

I et simpelt sidesæt med nogle få sider linker hver side til alle de andre sider.

Her er et eksempel på et sidesæt med fire sider. Hver side har samme kolonne
med knapper til skift af sider.
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En avanceret bruger har ofte mange sidesæt. Nogle af dem aktiveres fra
hjemmesiden, og nogle sidesæt aktiverer andre. I dette tilfælde er det ofte
smart at udstyre hver side eller hvert sidesæt med knapperne Gå tilbage og
Gå til start.

Se også:

Brug af pop op-sider til brugervalg .

Kontrol af udseendet
I dette afsnit beskrives de funktioner i Tobii Communicator, der gør det muligt
for dig at kontrollere næsten hvert eneste aspekt af sidesættets udseende: Du
kan ændre størrelsesforholdet og baggrundsfarven på siden eller placere en
tekst eller fotos her. Du kan oprette knapper i mange forskellige former, og
hver knap kan have en anderledes farve med forskellig kontur.

Den viste brugerdefinerede hjemmeside vil blive anvendt som et eksempel: 

Prøve: Brugerdefineret hjemmeside

· Sideegenskaber  blev brugt til at indstille sidebaggrunden til et foto fra
mappen Windows-prøvefotos...

· De centrerede titler er statisk tekst .

· Brugerportrættet øverst til højre er et statisk billede .

· De tre runde knapper er givet samme størrelse, justeret og mellemrum
vha. menuen Layout . Deres farver kommer fra en brugerdefineret palet

.

· Knapperne på mobiltelefonen og fjernbetjeningen har ingen kontur og intet
fyld, men anvender fotos, der er gemt på computeren. Knappen Afslut
øverst til højre er en trekantet knap uden kontur og gradueringsfyld. Se 
Tegning af brugerdefinerede knapper
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Sidebaggrund og andre nyttige egenskaber
I dialogboksen Egenskaber for side indsamles oplysninger og valg, der gælder
for hver enkelt side.

· På en frihåndsside (én uden et knapgitter) vil du bemærke, at du kan styre
placeringen af punkter med fanen Frihåndsside i denne dialogboks.

Placering af et billede i baggrunden

Du skal være i redigeringsvisning for at bruge Egenskaber for side. Tryk på
SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på visningen.

1. På sidelisten skal du vælge den side, du vil arbejde med.

2. Anvend menukommandoen Side > Sideegenskaber.

Dialogboksen Egenskaber for side vises:

Her kan du vælge baggrundsfarve og -billede.

3. Vælg fanen Baggrund.

4. Klik på knappen Gennemse for at vælge et billede fra en fil på din
computer.

5. Find din billedfil vha. dialogboksen Åbn i Windows, og klik på knappen Åbn
.

Tilbage i dialogboksen Egenskaber for side ses et eksempel på det billede,
du valgte:
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Når du har valgt et billede, ser du en eksempelvisning.

6. Prøv at markere og fjerne markeringen af Stræk billede for at se, hvad der
giver det bedste resultat.

7. Klik på OK, når du er færdig.

Det valgte billede placeres på sidekanvasset. Det er placeret bag ethvert
objekt, du placerer på siden, og du vil ikke kunne vælge det. 

Sådan fjernes et baggrundsbillede

1. Marker siden, og gå til dialogboksen Egenskaber for side, fanen Baggrund,
som beskrevet ovenfor.

2. Klik på knappen Fjern.

Tegning af brugerdefinerede knapper
Hvis du vil kontrollere knapform og placering, skal du ikke anvende et gitter på
din side. Lad det være en frihåndsside, og tegn dine egne knapper, og skub
dem rundt på skærmen, som du vil!

Tegning af en knap 

Sørg for at være i redigeringsvisning, og at den side, der vises i
arbejdsområdet, er den side, hvor du vil tilføje knapper. 

1. Klik på værktøjet Knap i Rediger værktøjskasse.

Værktøjet Tilføj knap.
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Bemærk, hvordan musemarkøren bliver "ladet" med en knap: Markøren
ændrer form til et trådkors med en knap.

2. Peg på stedet, hvor øverste, venstre hjørne af knappen skal være.

3. Tryk og hold på museknappen, mens du trækker markøren mod nederste
højre hjørne af den ønskede knap.

Tegning af en knap.

4. Slip museknappen.

Den nye knap vises. Den er valgt og klar til din næste kommando. 

Værktøjslinjen Udseende formaterer alle nye knapper

Når du tegner en ny knap, bestemmes dens udseende af indstillingerne på
værktøjslinjen Udseende.

Værktøjslinjen Udseende

Nytegnet knap med indstillingerne fra værktøjslinjen Udseende vises herover

Ændring af knapper vha. værktøjslinjen Udseende

Du kan ændre enhver knap vha. værktøjslinjen Udseende.

1. Vælg den knap eller de knapper, du vil arbejde med. (Se Valg af
arbejdsobjekt  for at se, hvordan du vælger).76
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2. Vælg det ønskede værktøj:

 Kantkant

 Fyldfarve

 Tekstfarve

 Kantbredde (anvendes også til at fjerne en kant - indstillet til "ingen
linje")

 Knapform

 Fyldstil (flad farve eller graduering)

3. Klik på lille sorte rullepil ud for værktøjet. Der åbnes en palet med
valgmuligheder:

Dette er en brugertilpasset udgave af farvepaletten.

4. Klik på den ønskede værdi.

Den valgte knap eller de valgte knapper skifter efter dine valg.

Kopiering af knapudseende
Forestil dig, at du har lavet en rigtig flot knap. Nu vil du have, at syv andre
knapper ser ud magen til. Det er let.
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Sådan får du knapper til at se ens ud

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Vælg din modelknap. Det skal være den eneste knap, der er markeret.

Vælg modelknappen.

2. Anvend menukommandoen Rediger > Kopier.

3. Vælg destinationsknap eller -knapper. Se Valg af arbejdsobjekt  for at
se, hvordan du vælger flere.

Vælg destinationsknapperne.

4. Anvend menukommandoen  Rediger > Indsæt speciel > Udseende.

Tre ens knapper.

5. Destinationsknapperne får samme form, kant og fyld som den model, du
kopierede.

76
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Statisk tekst eller billede
Knapper kan vise tekst og/eller billeder, men det er meningen, at der skal
trykkes på knapperne. 

Hvis du bare vil have en overskrift på din side, eller et billede som dekoration
eller illustration, skal du bruge en Statisk tekst eller et Statisk billede. Når
sidesættet kører, kan de ikke markeres, de bliver ikke scannet, og der kan ikke
trykkes på dem. De har ingen funktion, de er der bare: Statisk.

Billedet i øverste højre hjørne er et statisk billede.

På det eksempel på en hjemmeside, der vises ovenfor, er overskriften og
underteksten statisk tekst. Billedet af brugeren er et statisk billede.

Oprettelse af en statisk tekst

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Klik på værktøjet Statisk tekst i Rediger værktøjskasse.

Værktøjet Statisk tekst

Musemarkøren ændres til et trådkors og en rektangel.

2. Start i det ene hjørne af det planlagte tekstområde, ligesom hvis du skulle
tegne en knap. Tryk på museknappen, og hold den nede.

3. Træk til det diagonalt modsatte hjørne af tekstområdet, og slip
museknappen.
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Et statisk tekstområde ligner en knap meget, men det indeholder en grå
påmindelsestekst.

Det nye tekstområde markeres automatisk.

4. Klik på værktøjet Tekst i værktøjskassen Rediger.

Værktøjet Tekst.

Der vises et blinkende tekstindsætningspunkt i det statiske tekstområde.

5. Skriv din tekst. 

6. Klik på Pegeværktøjet, når du er færdig med at skrive eller ændre
teksten. 

I redigeringsvisning kan du se en stiplet linje rundt om det statiske
tekstområde. 

Statisk tekst oprettes automatisk uden ramme og med en gennemsigtig
udfyldning, så sidebaggrunden kan ses. Overvej det nøje, før du ændrer
disse egenskaber.

Når sidesættet køres, hjælper det din bruger med at se forskel på knapper,
der har tekst og er til at trykke på, og knapper med tekst, der ikke skal
trykkes på. 
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Statisk tekst ser således ud i redigeringsvisning. Ingen kant, gennemsigtig
udfyldning.

Du kan ændre tekstens udseende med værktøjslinjen Skrifttype og de
andre værktøjer, du bruger til tekst på knapper. Se Ændring af
tekstudseende .

Placering af et statisk billede på siden

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Klik på værktøjet Statisk billede i Rediger værktøjskasse.

Værktøjet Statisk billede

Musemarkøren ændres til et trådkors og en rektangel.

2. Start i det ene hjørne af det planlagte billedområde, ligesom hvis du skulle
tegne en knap. Tryk på museknappen, og hold den nede.

3. Træk til det diagonalt modsatte hjørne af billedområdet, og slip
museknappen.

83
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Et statisk billedområde ligner en knap meget, men det indeholder en grå
påmindelsestekst.

4. Det nye billedområde markeres automatisk.

5. Klik på værktøjet Billede i Rediger værktøjskasse. (Eller anvend
menukommandoen Knap > Indsæt billede.)

Billedværktøj.

Dialogboksen Billedværktøj vises.

6. For at vælge et fotografi fra din computer, skal du klikke på knappen
Gennemse.

Nu vises standarddialogboksen Åbn i Windows:
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Anvendelse af standarddialogboksen Åbn i Windows til valg af billede.

7. Find billedet, og klik på Åbn.

8. Når du er i dialogboksen Billedværktøj igen, skal du klikke på Gem og
derefter på Luk.

I redigeringsvisning kan du se en stiplet linje rundt om det statiske
billedområde. 

Det statiske billedområde oprettes automatisk uden ramme og med en
gennemsigtig udfyldning, så sidebaggrunden kan ses. Overvej det nøje, før
du ændrer disse egenskaber. Når sidesættet køres, hjælper det din bruger
med at se forskel på knapper, der har billeder på og er til at trykke på, og
knapper med statiske billeder, der ikke skal trykkes på. 

Et statisk billede kan se således ud i Redigeringsvisning.

Baggrundsbillede

Billeder på sidebaggrunden er en god måde at gøre et Communicator-sidesæt
mere personligt. Når du placerer et billede på baggrunden, kommer du ikke til
at markere billedet ved et uheld, når du prøver at markere en knap.
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Husk, at visuel "støj" i baggrunden kan gøre det svært for din bruger at finde
knapperne, så sørg for, at der er en ordentlig kontrast mellem knapper og
baggrundsbillede.

Sådan placerer du et billede på sidebaggrunden:

1. Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er
sikker på visningen.

2. Vælg den side på sidelisten, som du vil placere et baggrundsbillede på.

3. Anvend menukommandoen Side > Sideegenskaber.

4. Vælg fanen Baggrund.

Følgende dialogboks vises:

Tilføjelse eller fjernelse af et billede på sidens baggrund.

5. Klik på Gennemse.

6. Nu vises standarddialogboksen for filåbning i Windows.

7. Vælg et billede fra din computer.

8. Klik på OK i dialogboksen Åbn.

9. Klik på OKi dialogboksen Sideegenskaber.
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God orden vha. layout
Kommandoerne i menuen Layout hjælper dig til at give dine sider et glat,
professionelt udseende. Du kan bruge menuen Layout til at standardisere
knapstørrelse, position og afstand. Du kan fastlåse knappens position, stable
knapper og andre elementer samt bestemme, hvordan knapper skal interagere
med gitterpunkterne.

Justering af knapper eller tilpasning af knapstørrelse

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Vælg Pegeværktøjet i værktøjskassen Rediger.

Pegeværktøjet

2. Vælg alle de knapper, som du vil justere eller ændre størrelsen af.

Du skal vælge mindst to knapper, som skal justeres eller have ændret
størrelse.

Hvis du vil vælge flere knapper, skal du klikke på den første knap og
derefter holde SKIFT ned, mens du klikker på hver yderligere knap. Hold
derefter museknappen nede, mens du trækker en valglasso omkring alle
de knapper, der er vist nedenfor:

Disse knapper har brug for layout-kommandoer for at blive tilrettet.

3. Anvend en menukommando i menuen Layout  
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Nogle eksempler på, hvad du kan gøre med layout-kommandoerne.

Tobii Communicator vælger én knap og justerer eller ændrer størrelse af
de andre, så de er tilsvarende. Det kunne være den samme knap, du
tænkte på som "model". Efter justering eller ændring af størrelse findes
stadig et enkelt sæt valghåndtag, der gælder for alle knapperne.

4. Sådan justeres placeringen af hele den valgte gruppe: Placer 
Pegeværktøjet i midten af en knap, og hold museknappen nede, mens du
trækker til venstre eller højre. Dette bevæger alle de valgte knapper
samlet.

5. Sådan justeres knapstørrelsen alle steder i den valgte gruppe: Placer 
Pegeværktøjet på ét af markeringshåndtagene, og hold museknappen
nede, mens du trækker. Dette ændrer størrelsen af alle knapperne lige
meget.

Ligelig fordeling af knapper

1. Bevæg de første og sidste knapper til en cirkaposition.

2. Marker hele gruppen til ligelig fordeling (se valgtip ovenfor).

3. Anvend menukommandoer til eventuelt at justere eller ændre størrelse af
knapperne.

4. Anvend menukommandoen Layout > Fordel ligeligt > På tværs for at
oprette en jævn række knapper.
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Anvend menukommandoen Layout > Fordel ligeligt > Ned for at oprette
en jævn kolonne af knapper.

Stabling med Placer forrest

Du kan bruge kommandoerne Layout > Placer forrest og Layout > Placer
bagest til at arrangere elementer i den ønskede rækkefølge, når det er
nødvendigt at stable dem.

Her er et eksempel fra en side i det færdige sidesæt Huskespil. Bemærk,
hvordan spillets udvikler har anvendt en statisk tekst oven på en almindelig
knap med tekst. Kommandoerne Placer forrest og Placer bagest hjælper dig til
at få det ønskede resultat, når du laver sådan noget.

Markeringerne viser, hvordan hver knap er sammensat af to elementer.

Lås position

Når elementerne er lige dér, hvor du vil have dem, skal du overveje at anvende
kommandoen Layout > Lås position for at forhindre, at de flyttes utilsigtet.

Låste elementer har et lille låseikon i redigeringsvisning:

Knapper med låst position.

For at fjerne låsen skal du vælge objektet eller objekterne og anvende
menukommandoen Layout > Lås Position igen. 
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Layout > Juster > Tilpas til gitter

Hvis dine knapper ikke længere står på række, kan det hjælpe at vælge en
gruppe af dem og anvende kommandoen Layout > Juster > Tilpas til gitter.
Knapperne flyttes efter behov, så de tilpasses til justeringsgitteret. 

Justeringsgitteret udgøres af de punkter, som du ser hen over siden, når du er i
Redigeringsvisning. For at angive afstanden mellem disse punkter skal du
anvende menukommandoen Side > Egenskaber for side, og vælge fanen
Frihåndsside.

Usynlige knapper og knapper, der ikke kan vælges

Hvorfor skjule en knap?

Terapeuter opretter nogle gange omfattende kommunikationssider til brugere,
der endnu ikke er klar til at drage fordel af alle knapperne. Handlingen Skjul
knap gør det muligt for terapeuter at skjule knapper, indtil brugeren er klar til at
bruge dem. Så er det meget nemt at vise de ekstra knapper - som endda kan
føre til ekstra sider.

Når du skjuler en knap, kan knappen ikke vælges (hvilket tilsidesætter
egenskaben Kan ikke vælges).

Usynliggørelse af en knap

Du skal være i Redigeringsvisning for at skjule en knap. Tryk på SKIFT+F5,
hvis du ikke er sikker på visningen.

1. Vælg den eller de knapper, du vil gøre usynlige. 
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Her vil vi skjule 5 af de 6 knapper, der er tegnet en cirkel omkring.

2. Anvend menukommandoen Knap > Skjult.

3. Kommandoen er markeret i menuen. Det er den eneste måde, hvorpå du
kan se, at knappen er blevet skjult, når du arbejder i redigeringsvisning.

4. Kør sidesættet. Knappen vil ikke længere være synlig:

Knapperne er her stadig, men de er skjult i Kørselsvisning.

Indstilling af en knap, så den ikke kan vælges: Hjælp
scanningsbrugere

Du kan også oprette knapper, der ikke kan vælges. 
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Hvorfor skulle du gøre det? De smarte knapper, der er beskrevet i Tilføjelse af
handlinger og smart funktionsmåde, er nogen gange medtaget for at vise
opdaterede oplysninger, f.eks. antallet af ulæste e-mails. Det er ikke
nødvendigt at trykke på dem, og scanningsbrugere behøver ikke at vente,
mens sådanne knapper scannes.

Bemærk: Egenskaben Skjult tilsidesætter egenskaben Kan ikke vælges.
Skjulte knapper kan ikke vælges i Kørselsvisning. 

Du skal være i redigeringsvisning for at indstille en knap, så den ikke kan
vælges. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på visningen.

1. Vælg den knap, du vil arbejde med. 

2. Anvend menukommandoen Knap > Kan ikke vælges.

3. Kommandoen er markeret i menuen. Det er den eneste måde, hvorpå du
kan se, at knappen ikke kan vælges, når du arbejder i redigeringsvisning.

Sådan ser man, at knappen ikke kan vælges.

Se også: Support til scanningsbrugere

Valg af en farvepalet
Hvis du vil give et flot og professionelt visuelt udtryk, kan det være en ide
at planlægge og begrænse de farver, du bruger til knapper, tekst og
sidebaggrunde i et sidesæt eller en gruppe af sidesæt.

Et godt sæt af farver eller en farvepalet indeholder farver, der er lette at skelne
for brugeren. På samme tid skal farverne fungere godt sammen uden stærke
visuelle kontraster som f.eks. kraftig lyserød sammen med en masse stærke
og mørke jordtoner.

Professionelt designede websteder har ofte nøje gennemtænkte farvepaletter.
Du kan f.eks. få en bruger til at kigge på flere websteder og vælge et
foretrukket farveskema. 

227
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Gå til www.web-eze.com, og kig under Resources, Color Scheme Assistant for
at få ideer.

Grundlæggende og brugerdefinerede farvepaletter i
Communicator

Når du klikker på rullelisten på et af farveværktøjerne, f.eks. fyldfarve, får du
vist den grundlæggende Communicator-farvepalet med 40 farver.

· Hvis du opretter og vælger en brugerdefineret palet, vises dine
brugerdefinerede farver øverst, som her:

Brugertilpasset palet.

· Hvis du har mere end én brugerdefineret palet, skal du vælge, hvilken der
skal bruges, vha. menukommandoen Funktioner > Farvepaletter. Du kan
også blot klikke på knappen Skift/rediger nederst på standardpaletten.

Oprettelse af en ny, tom palet

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Anvend menukommandoen Funktioner > Farvepaletter.

Dialogboksen Farvepaletter vises:

http://www.web-eze.com
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Opret og udfyld en ny palet her.

2. Klik på knappen Ny.

3. I næste dialogboks skal du skrive et navn til din palet og klikke på OK.

Din nye palet vises under Tilgængelige paletter og indeholder ingen farver.

Tilføjelse af farver til din egen palet

Du kan tilføje og fjerne farver på en brugerdefineret palet eller en
grundlæggende palet.

1. I dialogboksen Farvepaletter skal du vælge den palet, du vil ændre.

2. Klik på Tilføj i højre side. 

Der føjes en farve til paletten.

Den første farvefirkant i en ny palet.
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3. Klik på Rediger for at ændre farven.

Standarddialogboksen Farve i Windows åbnes.

Udfyld de nederste firkanter med dine brugertilpassede farver.

4. Klik på én af farverne for at vælge den.

5. Klik på OK for at føje farven til din palet.

Du returnerer til dialogboksen Farvepaletter, og du har føjet én farve til din
palet.

6. Klik på Tilføj for at tilføje endnu en farve, og klik derefter på Rediger, og
gentag farvevalgsprocessen.

Tilføjelse af en brugertilpasset farve til en palet

Du har måske bemærket, at i ovenstående anvisninger valgte du mellem de
samme farver, som du finder på den grundlæggende palet. Hvis du opretter din
egen palet, vil du sandsynligvis definere nogle brugerdefinerede farver.

1. Følg ovennævnte anvisninger, men klik på Definer brugerdefinerede
farver.

2. Dialogboksen udvides med en farvevælger i højre side:
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Den udvidede farvedialogboks. Vælg først en firkant til venstre!

3. Brug derefter højre side til at vælge en farve: Træk i de to sorte vælgere,
indtil du ser den ønskede farve i prøvefeltet.

4. Klik på OK.

5. I dialogboksen Farvepaletter er den brugertilpassede farve blevet tilføjet til
listen under Farver i palet.

Organisering af sider
Når du arbejder med et sidesæt med flere sider, vil du finde dette afsnit nyttigt.

Siderækkefølge og sidegrupper på sidelisten ændrer ikke, hvad brugeren ser,
når sidesættet køres. Det vigtige er, hvad du indstiller som første side , og
hvad denne side omfatter links til. 

Du kan dog bruge kommandoen Sidegrupper til at omarrangere sider, hvis du
vil have en anden rækkefølge i redigeringsvisning og til at gruppere sider for at
gøre det lettere at navigere i sidelisten.

Her har vi føjet sidegrupper til huskespillet fra de færdige sidesæt.

93



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Oprettelse af dine egne sidesæt 125
125

· Gruppetitellinjer vises på sidelisten. 

· Du kan udvide eller skjule en sidegruppe ved at klikke på symbolet til
venstre for gruppetitlen.

Sådan grupperes sider eller ændres rækkefølge

Hver gruppe skal omfatte mindst én side, så begynd ikke at oprette grupper,
før du har oprettet de fleste af dine sider.

Du skal være i redigeringsvisning for at oprette sidegrupper. Tryk på SKIFT
+F5, hvis du ikke er sikker på visningen.

1. Peg et sted på sidelisten med markørværktøjet, og højreklik.

Sidelisteobjektets menu vises:

2. Klik på Sidegrupper.

Dialogboksen Sidegrupper vises.
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Brug denne dialogboks til grupper og til siderækkefølge.

3. I højre side skal du vælge én eller flere sider, der skal høre til den nye
gruppe. 

Hvis du allerede har sidegrupper, skal du muligvis vælge en gruppe i
venstre side først for at finde de ønskede sider.

Bemærk, at når du har valgt en enkelt side på listen til højre, kan du bruge
pileknapperne til at flytte siden rundt, ændre siderækkefølge på sidelisten.
Hvis du kun vil ændre rækkefølge, skal du klikke på OK for at lukke
dialogboksen Sidegrupper nu.

4. For at gå videre og oprette en ny gruppe skal du klikke på Flyt til.

5. På rullelisten skal du vælge Ny gruppe.

6. Indtast et beskrivende navn til den nye gruppe. 

7. Klik på OK for at gå tilbage til dialogboksen Sidegrupper.

8. Gentag fra trin 4 for at oprette endnu en gruppe.

9. Klik på OK i dialogboksen Sidegrupper, når du er tilfreds.

Din sideliste vises med de nye gruppetitler.
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Tilføjelse af handlinger og smart funktionsmåde
Tilføj handlinger til knapper for at give dine brugere flere muligheder.

Der er to grundlæggende handlinger, som er blevet beskrevet andetsteds: 
Afspil en lyd  og Link til en anden side .

Knapskabeloner

Listen over Knapskabeloner er din genvej til mange populære
handlingsknapper og smarte knapper. 

Kort sagt: Vælg en knap, som skal have handlingsfunktionen eller smart knap-
funktionen. Klik derefter på det relevante knapnavn fra listen over
Knapskabeloner. Den handling, eller den smarte knap og handling, som du har
klikket på, bliver indsat på den valgte knap. 

Se efter Knapskabeloner i nederste venstre hjørne.

Handlingsknapper

Nogle af de handlinger, du kan tilføje til en knap, indbefatter:

· Afspil, Stop, Pause, Næste eller Forrige sang på en musikafspiller.

· Kommandoerne Ny, Åbn, Gem eller Gem som ved arbejde med tekstfiler.

· Skriv knapteksten i meddelelsesvinduet eller oplæs teksten i
meddelelsesvinduet for en kommunikationsside.

Anvend menukommandoen Knap > Knaphandlinger for at indsætte én eller
flere handlinger på en knap, eller vælg knappen, og klik derefter på et
knapnavn på listen over knapskabeloner.

89 100
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På tastaturer eller tekst- eller symbolbaserede kommunikationssidesæt er der
almindeligvis en meddelelsesvindue-knap. Mange af de andre knapper har en
"skriv til meddelelsesvindue"-handling, der sker, når brugeren trykker på
knappen. 

Smartere knapper

Tobii Communicator gør det også muligt at oprette Smarte knapper, der
genbruger programmerede funktioner fra de færdige sidesæt. 

Her er nogle eksempler på Smarte knapper: 

· Meddelelsesvinduet, der kan modtage tekst eller symboler og vise et
tekstindsætningspunkt (markørposition).

· Tastaturtasteknapper, der både viser og skriver enten små eller store
bogstaver.

· Knapper, der henter og viser oplysninger om, hvor mange ulæste
meddelelser der eksempelvis er i en e-mail eller på en mobiltelefon.

· Matchende elementer i spillet Find par, der ved, hvornår de passer
sammen.

· Knapper med Forudsagt ord, der automatisk ændrer hvilket ord, der vises,
ud fra hvad brugeren indtaster og den aktive ordbog.

Du kan finde alle Smarte knapper i dialogboksen Knap > Smarte knaptyper . 

Smarte knapper og handlinger

Mange Smarte knapper anvendes typisk med bestemte handlinger. For
eksempel har en smart knap med ordprædiktion typisk en skrivehandling.
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I redigeringsvisning viser tandhjulssymbolerne dig, at Elementet
Ordprædiktion og Meddelelsesvinduet er smarte knapper.

  

I kørselsvisning forudsiger knappen hele tiden forskellige ord, ud fra hvad
brugeren indtaster. 

Som mange andre smarte knapper finder denne knap ud af sit eget indhold.
Det er ikke en god ide at sætte en tekst eller et billede på en smart knap, før du
har kontrolleret, hvilket indhold den smarte knap genererer af sig selv!
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Når brugeren trykker på ordprædiktionsknappen i  kørselsvisning, foregår
handlingen (skriv), og det aktuelt forudsagte ord, middagsmad, bliver tilføjet til
meddelelsesvinduet.  

Hver knap kan have ingen eller én smart knaptype (aldrig mere end én). Hver
knap kan imidlertid have så mange forskellige handlinger, som du finder
fornuftigt.

I værktøjskassen Rediger skal du klikke på værktøjet Smarte knapper og
handlinger for at få vist en dialogboks, der giver dig et overblik over både type
og handlinger.

Værktøjet Smarte knapper og handlinger

Du kan finde flere oplysninger her:

Brug af knapskabeloner 

Tilføjelse af handlinger til knapper 

Brug af et meddelelsesvindue 

Handlinger ved åbning eller lukning af en side 

Handlinger ved kørsel af sidesæt

Brug af smarte knapper

Lav dine egne smarte knapper

Brug af pop-up-sider til brugervalg
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Brug af knapskabeloner
I redigeringsvisning kan du finde listen med knapskabeloner på en fane ved
siden af fanen Sideliste under værktøjskassen Rediger.

Se efter Knapskabeloner i nederste venstre hjørne.

Under Knapskabeloner er der vist nogle ofte anvendte handlingsknapper, og
også nogle af de ofte genbrugte Smarte knapper fra de færdige sidesæt.

At anvende en Knapskabelon er meget ligesom at anvende kommandoen 
Rediger > Indsæt specielt > Handlinger og smarte knapper. Du får
handlingerne og den smarte knaptype (hvis en sådan findes) fra skabelon
tilføjet til din knap. Anvendelse af en knapskabelon bestemmer ikke knappens
udseende. Hvis knapskabelonen omfatter en smart knaptype, kan den (men
gør det ikke altid) bestemme knappens indhold, især tekstindhold.

Sådan bruger du knapskabeloner

Du skal være i redigeringsvisning for at kunne tilføje en knapskabelon.

1. På siden skal du markere den knap, som du vil tilføje skabelonen til.

Der vises markeringer på knappen.

En knap, der er valgt på et gitter.
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2. Klik på fanen Knapskabelon i venstre side af skærmen under
værktøjskassen Rediger for at gøre den synlig foran sidelisten. 

Anvend menukommandoen Vis > Knapskabeloner, hvis du ikke kan se
fanen Knapskabeloner.

Klik på en knap, og klik på en knapskabelon. Hvad kunne være nemmere?

Lad musemarkøren hvile på skabelonnavnet i et stykke tid for at se,
hvilken handling skabelonen indeholder. Der vises et værktøjstip med en
forklaring.

3. Klik på skabelonnavnet på fanen Knapskabelon.

Handlingerne bliver kopieret over på den markerede knap. En smart
knaptype  kan også kopieres.

4. Nogle typer af smarte knapper får en pladsholdertekst. Du kan ikke se den
faktiske tekst, før du kører sidesættet. 

Med nogle skabeloner kan du ikke se nogen forskel på knappen
overhovedet, og du er nødt til at køre sidesættet og prøve knappen for at
se, om det virker.

139
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Tastaturtaster ser ens ud i redigeringsvisning

De samme taster i kørselsvisning

Undersøgelse af skabelonens funktion

1. Markér knappen, og klik på værktøjet Smarte knapper og
knaphandlinger for at se, hvad skabelonen har tilføjet til en knap.

Værktøjet Smarte knapper og handlinger

Dialogboksen Smarte knapper og handlinger vises:
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Klik på Skift for at ændre smart knaptype. Klik på Tilføj for at tilføje flere
handlinger.

Smart knaptype viser hvilken funktionsfane knappens adfærd - ofte
knappens tekst og standardhandlinger - stammer fra. Afsnittet Handlinger
viser den eller de handlinger, der er blevet tilføjet til knappen.

2. Klik på en af handlingerne.

3. Hvis handlingen har egenskaber eller valg, du kan foretage vedrørende
udførelsen af handlingen, kan du se disse ved at klikke på Egenskaber.

4. Hvis det er en tastaturtast, kan du vælge at få den til at skrive sit bogstav i
et Communicator-meddelelsesvindue eller i et åbent vindue i et andet
Windows-program: 
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Du får vist forskellige dialogbokse, når du tilføjer forskellige handlinger.

Tilføjelse af handlinger til knapper
I dette afsnit forklares, hvordan du kan oprette dine egne handlingsknapper.

Du kunne f.eks. bruge handlingsknapper til at oprette denne større og lettere
tilgængelige lydstyrkekontrol til lyde, der afspilles gennem Windows, f.eks.
musik der afspilles med Windows Media Player:

Med handlingsknapper kan du nedsætte lydstyrken, indstille den til normalt
niveau og øge den.

Oprettelse af handlingsknapper

Du skal være i Redigeringsvisning for at føje handlinger til knapper. Tryk på
SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på visningen.

1. Tegn den knap eller de knapper, du har brug for.

2. Vælg én knap.

3. Anvend menukommandoen Knap > Knaphandlinger.

Dialogboksen Knaphandlinger vises.
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4. Helt øverst skal du vælge én af funktionsfanerne. I dette eksempel skal du
vælge Lyd:

Alle handlinger stammer fra en af funktionsfanerne.

5. På fanen Lyd skal du vælge handlingen Indstil hovedlydstyrke, som vist
ovenfor.

Hvis du ikke kan se fanen Lyd, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis alle
handlinger nederst i dialogboksen.

6. Klik på Tilføj.

Der vises en dialogboks, hvori du skal angive, hvilken lydstyrkeændring
knappen skal foretage.

Her får du forskellige dialogbokse, hvis du tilføjer forskellige handlinger.
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7. Vælg om knappen skal indstille på en fast lydstyrke eller øge eller reducere
lydstyrken med ét trin ved hvert tryk.

8. Klik på OK.

Handlingen er føjet til knappen. 

Alle handlinger, som knappen udfører, vises på listen nederst i
dialogboksen Rediger knaphandlinger. Det er meget almindeligt, at en
knap kun har én eller to handlinger.

9. Klik på OK for at lukke dialogboksen.

Du kan placere ethvert billede eller enhver tekst på knappen, som giver
mening for brugeren.

10. Tryk på F5 for at køre sidesættet, hvis du vil teste din nye handlingsknap.

Handlinger ved åbning eller lukning af en side
Der kan foretages nogle få handlinger, når en side åbnes, eller når brugeren
lukker siden. 

Du kunne f.eks. føje en tæller til en side for at vise brugeren, hvor mange
gange denne har spillet et spil.

· Hver gang brugeren forlader siden, føjes 1 til tælleren.

· Hver gang brugeren returnerer til siden, kan du bruge et
meddelelsesvindue til at vise den nye værdi.

Sådan associeres handlinger med siden

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. På sidelisten skal du vælge den side, du vil føje handlingen til.
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2. Anvend en af disse menukommandoer 

Side > Sidehandlinger > Ved Vis side  eller 

Side > Sidehandlinger > Ved Luk side.

3. Vælg og definer handlinger, som forklaret i Tilføjelse af handlinger til
knapper .

Hovedforskellen er, at der er færre nyttige handlinger at vælge mellem.

Du kan også definere handlinger, der udføres, når sidesættet køres eller
lukkes. Se Handlinger ved kørsel af sidesæt

Handlinger ved kørsel af sidesæt
Der kan foretages nogle få handlinger, når kørsel af et sidesæt startes, eller
når brugeren lukker sidesættet. 

Hvis sidesættet f.eks. er indstillet til et spil, kan du tilføje en handling, der
gemmer brugerens resultat, når denne afslutter sidesættet, og til at vise det
forrige resultatet, når brugeren kører spilsidesættet igen.

En anden almindelig anvendelse er at nulstille inputtype for at oprette et
specielt sidesæt. Måske anvender din bruger normalt en kontakt, men øver sig
med en mus.

Du kunne oprette et motivationsspil til brug med musen, og indstille inputtype til
museklik, når spillet starter, og nulstille inputtype til kontaktinput/scanning, når
brugeren afslutter spillet.

Sådan associeres handlinger med sidesættet

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Anvend en af disse menukommandoer 

Filer > Sidesæthandlinger > Ved Kør sidesæt eller 

Filer > Sidesæthandlinger > Ved Luk side.

2. Vælg og definer handlinger, som forklaret i Tilføjelse af handlinger til
knapper .

Hovedforskellen er, at der er færre nyttige handlinger at vælge mellem.

Du kan også definere handlinger, der udføres, når sidesættet køres eller
lukkes. Se Handlinger ved kørsel af sidesæt .
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Brug af smarte knapper
Smarte knapper er knapper, der, udover handlinger, har en funktion, der kan
konfigureres.

Tobii Communicator gør det også muligt at oprette Smarte knapper, der
genbruger programmerede funktioner fra de færdige sidesæt. 

Her er nogle eksempler på Smarte knapper: 

· Meddelelsesvinduet, der kan modtage tekst eller symboler og vise et
tekstindsætningspunkt (markørposition).

· Tastaturtasteknapper, der både viser og skriver enten små eller store
bogstaver.

· Knapper, der henter og viser oplysninger om, hvor mange ulæste
meddelelser der eksempelvis er i en e-mail eller på en mobiltelefon.

· Matchende elementer i spillet Find par, der ved, hvornår de passer
sammen.

· Knapper med Forudsagt ord, der automatisk ændrer hvilket ord, der vises,
ud fra hvad brugeren indtaster og den aktive ordbog.

Du kan finde alle Smarte knapper i dialogboksen Knap > Smarte knaptyper . 

Alle smarte knapper har det lille udstyrsikon i øverste venstre hjørne.

Hvordan laver jeg så smarte knapper?

Ved at bruge en Knapskabelon , der er en smart knap, eller ved at vælge en
smart knaptype til din knap vha. dialogboksen Smarte knaptyper:

131
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Hvordan kan jeg se, om det er en smart knap eller ej?

1. Vælg en knap - fra et færdigt sidesæt eller en af dine egne, som du har
lavet med en Knapskabelon .

2. Klik på værktøjet Smarte knapper og handlinger i værktøjskassen
Rediger.

Værktøjet med det længste navn.

3. Se på feltet nedenunder Smart knaptype:

Du kan ændre type eller tilføje handlinger ved at starte i denne dialogboks.
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Kun en slags "smart" pr. knap

En knap kan kun have én slags smart knap-funktion: F.eks. kan én knap ikke
både være en Find par-knap og en Afspil emne-knap. De fleste smarte
knaptyper har en eller flere standardhandlinger.

Men du kan tilføje så mange handlinger til knappen, som du synes.

Smarte knapper ved ofte, hvad der skal siges

Mange smarte knapper regner selv ud, hvilken tekst, der skal vises, så det er
en dårlig idé at sætte sin egen tekst på en smart knap med det samme. Kør
sidesættet først, og se, hvordan knappen ser ud, før du beslutter dig for at
sætte tekst på den.

Smarte knapper samler sig

Mange smarte knapper har funktioner eller handlinger, der kun virker ordenligt,
hvis der er flere smarte knapper af en bestemt slags på den samme side. 

F.eks. er tastaturtasternes standardhandling, at de skal sende deres bogstav til
et meddelelsesvindue. Hvis du bruger tastaturtasterne som smarte knapper på
en side uden et meddelelsesvindue, virker de sandsynligvis ikke, som du vil
have dem til. 

Gennemgang af færdige knapper

Der er to måder, hvorpå du kan finde ud af hvilke knapper, der skal bruges
sammen:

· Leg med de færdige sidesæt for at se, hvordan knapperne arbejder
sammen.

· Marker knappen, og kontroller den med kommandoen  Knap > Smart
knaptype:
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Lav dine egne smarte knapper
Smarte knapper er knapper, der kan omfatte en konfigurerbar funktion udover
handlinger. Du kan få mere at vide om smarte knapper i forrige afsnit.

Sådan oprettes en smartknap

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Vælg en knap, du vil arbejde med. Du kan vælge flere knapper til denne
opgave.

2. Anvend menukommandoen Knap > Smarte knaptyper.

Dialogboksen Smarte knaptyper vises:
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3. Øverst skal du vælge en funktionsfane, der er relateret til den ønskede
knaptype.

4. I listeboksen skal du overveje de typer smarte knapper, der er
tilgængelige. 

Klik på én for at læse, hvad den udfører (i højre side). Bemærk, at
forskellige knaptyper har forskellige egenskaber, du kan indstille, og
forskellige standardhandlinger.

5. Klik for at vælge den ønskede smartknaptype.

6. Gennemse og rediger dine indstillinger i højre side af dialogboksen.

7. Klik på OK, når du er tilfreds.

Du bør nu tilføje eventuelt andre smartknapper, som du mener er nødvendige,
og prøve at køre sidesættet. Husk ikke at føje tekst til en smart knap, før du
kan se, hvad den udfører i kørselsvisning.

Hurtige smartknapper

Nogle af knapskabelonerne er skabeloner til smarte knapper. 
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· For at anvende en skabelon skal du vælge den knap, der skal have tilføjet
smarte knaptyper og handlinger, og derefter klikke på skabelonens navn.

· Brug værktøjet Smarte knapper og handlinger til at undersøge, hvad
skabelonen har tilføjet til din knap.

Værktøjet Smarte knapper og handlinger.

Brug af et meddelelsesvindue
I dette afsnit introduceres funktionen Meddelelsesvindue og de tilhørende
handlingsknapper og smarte knapper til at redigere meddelelsen og gøre brug
af den.

Eksemplet i dette afsnit er et simpelt tastatur til tekstkommunikation. Du vil
blive overrasket over, hvor hurtigt og nemt du kan oprette denne side og få den
til at virke.

Dette skærmtastatur hjælper brugeren med at afslutte indtastningen af ord og
kan læse meddelelsen højt. Brugeren kan slette det sidste bogstav eller ord.

Dette emne indeholder følgende afsnit:

Oprettelse af et tastatur med smarte knapper

Tilføjelse af et meddelelsesvindue

Tilføjelse af handlingsknapper: Mellemrum og Oplæs

145
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Tilføjelse af smarte knapper: Slet, Skift mellem store/små bogstaver,
Ordprædiktion

Oprettelse af et tastatur med smarte knapper

1. Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT + F5, hvis du ikke er
sikker på visningen. 

2. Anvend menukommandoen Filer > Ny.

3. Brug sidens markeringshåndtag til at trække den til en større tastaturform.

Træk for at lave en tastaturformet side.

4. Klik på værktøjet Knap i værktøjskassen Rediger.

Værktøjet Knap

5. Tegn en lille firkantet knap i venstre side, omtrent en tredjedel nede på
siden.

6. Mens din nye knap er markeret, skal du gå til listen Knapskabeloner og
rulle til gruppen Tastatur. Klik på Tast på tastatur (skriv).

152
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Hvis du klikker på skabelonnavnet, bliver knappen til en smart knap.

Din knap bliver til en smart knap. Bemærk tandhjulssymbolet. Bemærk
krydset (X). Knappen fortæller dig, at du ikke behøver at tilføje tekst.
Denne type smart knap genererer sin egen tekst.

7. Klik på værktøjet Dupliker i værktøjskassen Rediger.

Værktøjet Dupliker.

8. Peg på din smarte knap og træk nedad og til højre, indtil du har 10
kolonner og 3 rækker med knapper.
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Eftersom knapperne er smarte knapper, ved de hvilke bogstaver de skal
bruge.

9. Gem dit sidesæt.

Sådan undersøger du, hvad du har oprettet

1. Kør dit sidesæt. (F5)

Bemærk, at hver enkelt smarte knap er smart nok til at finde ud af, hvilken
tast den skal være!

Tastatursiden er aktiv. Du har lavet 30 forskellige taster med nogle få trin!

2. Gå tilbage til redigeringsvisning. (SKIFT + F5)
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Tilføjelse af et meddelelsesvindue

1. Vælg den side, der skal have et meddelelsesvindue. (Eftersom dette
sidesæt kun har én side, er den allerede valgt).

2. Anvend menukommandoen Side > Sideegenskaber.

3. Vælg fanen Indhold.

Side > Egenskaber for side, fanen Indhold er en hurtig måde til at få et
meddelelsesvindue.

4. Marker Vis meddelelsesvindue.

Foretag dine valg for position og højde af meddelelsesvinduet. Det
tilpasses automatisk bredden af siden.

Hvis du opretter en meddelelsesside med flere forskellige sider, skal du
markere Alle sider har ens for at sikre, at brugeren får vist et fast
meddelelsesvindue.

5. Klik på OK.

Meddelelsesvinduet føjes til siden:
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Når du skriver, har bogstaverne nu et sted at gå hen.

Hvis du kører sidesættet nu, finder du ud af, at hvis du trykker på en tast,
skrives bogstavet i meddelelsesvinduet. Men der er endnu ingen måde til
at slette en fejltagelse eller sætte mellemrum mellem bogstaverne.

Tilføjelse af handlingsknapper: Mellemrumstast og Oplæs

1. Når dit tastatursidesæt er i Redigeringsvisning, skal du tegne to nye
knapper under bogstavknapperne på følgende måde:

Tegn knapper til Mellemrum og Udtal meddelelse.

2. Vælg den længste knap. Vi skal lave en mellemrumstast: En knap, som
tilføjer (skriver) et mellemrum i meddelelsesvinduet.
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3. Klik på den knapskabelon, der hedder Skriv knaptekst.

Der er endnu ingen tekst på knappen. Den skal lave et mellemrum.

4. Mens knappen til mellemrumstasten er markeret, skal du klikke på
værktøjet Smarte knapper og handlinger.

Værktøjet Smarte knapper og handlinger.

Dialogboksen åbnes:

De kan se, at handlingen Skrive er blevet tilføjet til din mellemrumstast.

5. Klik på Egenskaber.
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Følgende dialogboks vises:

Yderligere input til handlingen Skriv.

6. Vælg Skriv mellemrum, og klik på OK.

7. Klik på OK i dialogboksen Smarte knapper og handlinger.

8. Nu skal du vælge den korte knap. 

Når der trykkes på denne knap, bør computeren oplæse indholdet af
meddelelsesvinduet ved hjælp af syntetisk tale. 

9. Brug knapskabelonen for Oplæs indholdet af meddelelsesvinduet.

10. Brug værktøjet Tekst til at tilføje teksten Oplæs til knappen:
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Nu er der en knap til at få computeren til at oplæse indholdet af
meddelelsesvinduet.

Tilføjelse af smarte knapper: Tilbage, Skift mellem store/små
bogstaver, Ordprædiktion

1. I redigeringsvisning skal du tegne disse nye gule knapper for Tilbage, Skift
mellem små/store bogstaver og Ordprædiktion.

Tilføj yderligere knapper til din side.

2. Vælg de tre store knapper.

3. Klik på den knapskabelon, der hedder Ordprædiktion (skriv).
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Du kan anvende knapskabelonen til alle tre knapper samtidigt.

4. Vælg din nye knap for Skift eller Skift mellem små/store bogstaver. 

5. Klik på den knapskabelon, der hedder Bogstaver (under Tastatur) for at
oprette en knap, der får tastaturet til at skifte mellem store og små
bogstaver.

Skabelonen Bogstaver er en intelligent form for SKIFT-tast. Prøv den!

6. Vælg den knap, du tegnede til at være Tilbage-knappen.

7. Anvend menukommandoen Knap > Handlinger.

Dialogboksen Knaphandlinger vises:
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Dialogboksen Knaphandlinger giver dig adgang til mange forskellige
handlinger.

8. Vælg handlingsfanen Meddelelsesvindue.

9. Under Tilgængelige handlinger skal du vælge Tilbage.

10. Vælg Tilføj, og klik på OK.

11. Når knappen Tilbage er markeret, skal du klikke på Billedværktøj for at
tilføje et billede.

12. Søg efter Tilbage.

13. Vælg et billede, og klik på OK.
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Tilføjelse af et symbol til knappen Tilbage.

14. Gem dit sidesæt.

15. Kør din nye tekstkommunikationsside, og prøv de forskellige knapper.

Brug af pop-up-sider til brugervalg

Hvad er en pop-up-side?

Denne side med lydstyrkekontrol er et eksempel på en pop-up-side.

· Når en pop-up-side er åben, er det ikke muligt at vælge noget uden for
pop-up-siden (ligesom ved en dialogboks i Windows).

· Ligesom en dialogboks, dækker en pop-up-side kun en del af den side,
som den kommer fra, hvilket hjælper de fleste brugere med at forstå, hvad
det er, der sker.
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Sådan opretter du en pop-up-side til brugervalg

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Vælg den side, der skal være pop-up-side, fra sidelisten. 

Her har vi valgt lydstyrkesiden i et sidesæt, der styrer et fjernsyn.
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Dette eksempel har tilfældigvis tre knapper, der sender infrarøde signaler
via en GEWA-kontrol til fjernsynet:

Bemærk, at pop-up-sider normalt skal være mindre end almindelige sider,
så den side, som pop-up-siden stammer fra, er synlig bag pop-up-siden,
når du er i kørselsvisning.

Du kan lave en mindre side ved at klikke på sidebaggrunden for at
markere den, og så trække markeringshåndtaget i det nederste højre
hjørne et stykke hen mod midten af siden.

2. Anvend menukommandoen Side > Vis som Pop-up.

3. Gå til den oprindelige side, den side, der er synlig bag pop-up-siden. 

I dette eksempel er den oprindelige side hovedsiden for fjernsyn.

4. Vælg den knap, der skal linke til pop-up-siden.

Her er det Lydstyrkeknappen.

Dette er den side, som pop-up-siden stammer fra.

5. Anvend menukommandoen Knap > Link.

Dialogboksen Link vises:
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Dialogboksen Linkværktøj.

6. Vælg Gå til side, og klik på Vælg. 

7. I dialogboksen Vælg side skal du vælge pop-up-siden fra listen og klikke
på OK.

8. Marker Returner øjeblikkeligti dialogboksen Linkværktøj. 

I dette tilfælde betyder det, at så snart brugeren har trykket på en
lydstyrkeknap, udfører knappen den nødvendige handling, og pop-up-siden
forsvinder.

9. Anvend menukommandoen Filer > Gem for at gemme dit arbejde.

Hvor er pop-op-siden placeret?

Hvis du åbner pop-op'en med guidearrangering fra en anden pop-up, er dette
irrelevant. Hvis du åbner pop-op-siden fra en almindelig side, kan du
nogenlunde bestemme, hvor den skal placeres, på følgende måde:

1. Anvend menukommandoen Side > Egenskaber for side. 

På den første fane, Generelt, vil du se, at pop-op-side er markeret. (Du
kan også omdanne en side til en pop-op-side ved at markere dette felt.) 

2. For at kontrollere, hvor pop-op-siden placeres, når den åbnes, skal du
vælge en placering fra rullemenuen under Pop-op-side.
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Placering af pop-op-siden.

3. Klik på OK.

Oprettelse af en Guide

Når du linker fra en pop-up-side til en anden, bliver afkrydsningsfeltet Brug
guidearrangering tilgængeligt.

En guide er en række dialogbokse, hvor den ene afløser den næste. Vi giver
normalt brugeren knapperne Forrige og Næste, så han kan gå frem og tilbage
mellem siderne i en guide. I Tobii Communicator har du eksempler på guiden 
Rediger knap  i kørselsvisning, og guiden startede med Funktioner > Indspil
ny lyd .

Hvis du markerer Brug guidearrangering, er der to forskelle: 

· Pop-op nr. 2 (destination) får automatisk en størrelse og placeres, så den
fylder præcist det samme skærmområde som pop-op nr. 1 (den
oprindelige).

· Pop-up et (oprindeligt) lukkes automatisk, når pop-up to åbnes.

36

266
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Genanvendelse af dit arbejde
I dette afsnit beskrives de forskellige måder, hvorpå du kan genanvende
knapper og sidesæt i Tobii Communicator 4. 

· På en side kan du kopiere knapper .

· I et sidesæt kan du kopiere en side. Anvend menukommandoen Side >
Duplikér side. Hermed kopieres siden og alt indholdet til en ny side i
samme sidesæt.

· Vha. standardkommandoerne i Windows kan du kopiere en eller flere
knapper og indsætte dem et andet sted på siden, på en anden side i det
samme sidesæt eller i et helt andet side sæt. Se Kopiering af knapper .

· Når du indsætter en knap, kan du indsætte en hel knap på en tom del af
siden. Men du kan også indsætte kun handlingerne  eller kun udseendet

 af den oprindelige knap på en destinationsknap.

· Du kan åbne et sidesæt og gemme det under et nyt filnavn  og derefter
foretage ændringer og tilføje nye sider.

· På dette tidspunkt er der ingen mulighed for at flette to eller flere
eksisterende sidesæt sammen til en enkelt fil. Men hvis du er i et nyt
sidesæt og vil tilføje nogle af funktionerne fra det gamle sidesæt, skal du
bare indsætte et link  til det gamle sidesæt. Eller gem en kopi af det
gamle sidesæt og indsæt et link til kopien.

Kopiering af knapper

Kopier og indsæt følger Windows-standard

Kopier og indsæt i Tobii Communicator 4 er standard Windows-kommandoer:
Kopier placerer den valgte knap eller de valgte knapper på en imaginær
udklipsholder og indsætter indholdet af udklipsholderen på den valgte side. 

Udklipsholderen husker kun den seneste kopieringskommando. Hvis du
markerer og kopierer Knap A og derefter markerer og kopierer Knap B, vil
Knap B erstatte A i udklipsholderen. Når du anvender
indsætningskommandoen, indsættes Knap B.

Hvornår skal du kopiere?

Kopiering af knapper er en god fremgangsmåde, når du har en gruppe
knapper, som du vil genbruge. Se Duplikering af knapper , hvis du vil lave
mange kopier af én knap på samme side.

Kopiering af en knap kopierer altid: 

73
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· Knapudseende: knapform, fyldfarve, kantbredde og farve, skrifttype,
skriftfarve og skriftstørrelse 

· Knapindhold: billeder, tekst og lyde

· Knaphandlinger: links, handlinger og smart knaptype – hvis relevant.

Når du indsætter en knap med den almindelige indsætningskommando,
indsættes alle ovennævnte egenskaber. Se Indsæt speciel  for at se andre
muligheder.

Sådan kopieres knapper

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Vælg den knap eller de knapper, du vil kopiere.

Hvis du vil vælge mere end én knap, skal du holde tasten SKIFT ned,
mens du klikker på yderligere knapper. Du kan også trykke og holde på
museknappen, mens du trækker for at tegne en frihåndsmarkering
omkring en gruppe knapper.

2. Anvend menukommandoen Rediger > Kopier. Du kan også klikke på
værktøjet Kopier på standardværktøjslinjen.

Værktøjet Kopier.

3. Hvis du vil kopiere til en anden side, skal du vælge destinationssiden på
sidelisten.

4. Anvend menukommandoen Rediger > Indsæt. Du kan også klikke på
værktøjet Indsæt på standardværktøjslinjen. 

Værktøjet Indsæt.

Det sidste kopierede materiale indsættes på den nye placering.

Placering af indsatte objekter

Bemærk, at når du indsætter, vises knapperne med markeringsmærker. Hvis
du vil justere placeringen af den indsatte knap eller gruppen, skal du pege i
midten af en knap. Tryk på og hold museknappen nede, mens du trækker til
den ønskede position.

162
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Kopiering af udseende eller handlinger alene
Kopiering af en knap kopierer altid: 

· Knapudseende: Knapform, fyldfarve, kantbredde og -farve, skrifttype,
skriftfarve og skriftstørrelse.

· Knapindhold: Billeder, tekst og lyde

· Knaphandlinger: Links, handlinger og smart knaptype – hvis relevant.

Hvad der sker, når du kopierer og indsætter, afhænger ikke så meget af, hvad
du kopierer, men af hvor meget du vælger at indsætte bagefter.

Kopiering af udseende vha. Indsæt specielt

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Vælg den knap, du vil bruge som model.

2. Anvend menukommandoen Rediger > Kopier. Du kan også klikke på
værktøjet Kopier på standardværktøjslinjen.

Værktøjet Kopier.

3. Hvis du vil kopiere til en anden side, skal du vælge destinationssiden på
sidelisten.

4. Vælg én eller flere knapper som destination. Disse knapper bliver ændret,
så de ser ud som modelknappen.

Hvis du vil vælge mere end én knap, skal du holde tasten SKIFT ned,
mens du klikker på yderligere knapper. Du kan også trykke og holde på
museknappen, mens du trækker for at tegne en frihåndsmarkering
omkring en gruppe knapper.

5. Anvend menukommandoen  Rediger > Indsæt speciel > Udseende.

De valgte knapper ændres, så de ligner modelknappen.

Kopiering af handlinger vha. Indsæt specielt

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Vælg den knap, du vil bruge som model.
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2. Anvend menukommandoen Rediger > Kopier. Du kan også klikke på
værktøjet Kopier på standardværktøjslinjen.

Værktøjet Kopier.

3. Hvis du vil kopiere til en anden side, skal du vælge destinationssiden på
sidelisten.

4. Vælg én eller flere knapper som destination. Disse knapper vil få samme
handlinger som modelknappen. Hvis modelknappen er en smart knap,
anvendes samme smart knap-type på destinationen.

Hvis du vil vælge mere end én knap, skal du holde tasten SKIFT ned,
mens du klikker på yderligere knapper. Du kan også trykke og holde på
museknappen, mens du trækker for at tegne en frihåndsmarkering
omkring en gruppe knapper.

5. Anvend menukommandoen Rediger > Indsæt speciel > Handlinger og
smart knap-type.

De valgte knapper blev ændret, så de ligner modelknappen. 

Kopiering mellem sidesæt
Tobii Communicator 4 omfatter ikke en kommando til at kopiere hele sider fra
ét sidesæt til et andet.

Du kan dog kopiere alt indholdet fra én side i det originale sidesæt til en side i
det nye sidesæt.

Sådan kopieres mellem sidesæt

I dette eksempel kopierer vi en side fra det færdige sidesæt Årsag og virkning
til den anden side i et nyt, tomt sidesæt.

1. Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er
sikker på visningen.

2. Start i dit nye sidesæt. Anvend kommandoen  Side > Ny til at oprette en ny
tom side som destination. 
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Opret en tom destinationsside.

3. Anvend menukommandoen Filer > Gem, eller tryk på CTRL+S for at
gemme destinationssidesættet.

4. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielle sidesæt > Vis færdige
sidesæt. 

Hvis du gemte dit eget sidesæt, som foreslået her, vil dine egne sidesæt
også være tilgængelige på den sidste fane Mine sidesæt.

5. Klik på fanen, der indeholder det sidesæt, du vil kopiere fra.

Vi har valgt Årsag og virkning på fanen Billeder.
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Sådan vælger du et sidesæt, der skal kopieres fra.

6. Klik på det sidesæt, du vil kopiere fra.

Sidesættet åbnes i kørselsvisning.

7. Tryk på SKIFT+F5 for at gå til redigeringsvisning.

8. På sidelisten skal du klikke på den side, du vil kopiere fra. 

Bemærk dens sidestørrelse. Sidestørrelsen vises på sidelisten.

Bemærk dimensionerne under Sideliste.

9. Anvend menukommandoen Rediger > Marker alt.  (CTRL+A)
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Alt indholdet af siden markeres. Det omfatter knapper, statisk tekst og
statiske billeder, men ikke baggrundsbilleder eller andre attributter af siden.

10. Anvend menukommandoen Rediger > Kopier. (CTRL+C)

11. I menuen Rediger skal du kigge på listen over seneste filer (nummererede
valg) for at finde dit destinationssidesæt. Klik på navnet for at åbne det.

De senest åbnede sidesæt i menuen Filer.

Dit nye destinationssidesæt åbnes i redigeringsvisning.

12. På sidelisten skal du vælge destinationssiden.

13. Anvend menukommandoen Rediger > Indsæt. (CTRL+V)

Hvis det kopierede udvalg er større end destinationssiden, vises følgende
meddelelse:

Destinationssiden skal være mindst lige så stor som den oprindelige side.

14. Stræk destinationssiden større end de mål, du husker fra trin 8, og gentag
kommandoen Rediger > Indsæt. 



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Oprettelse af dine egne sidesæt 167
167

Du kan altid reducere sidestørrelsen, så den svarer til udvalget, efter du
har indsat det.

15. Anvend menukommandoen Filer > Gem for at gemme dit arbejde.

Kopiering fra en gitterside

Selv hvis du forventer at kopiere fra en gitterside, skal du ikke anvende et gitter
på din destinationsside til at starte med. Lad bare destinationssiden være tom/
en frihåndsside.

Når du kopierer fra en gitterside, vises knapperne som et gitter. Tilpas om
nødvendigt størrelsen af destinationssiden, og anvend derefter
menukommandoen Side > Anvend gitter.

Basering af et nyt sidesæt på et gammelt
Hvis du blot vil føje et par sider til ét af de færdige sidesæt, skal du oprette din
nye side ud fra den gamle.

Sådan oprettes et nyt sidesæt ud fra et eksisterende

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Vis færdige
sidesæt.

Følgende skærm vises:

Sådan vælges det sidesæt, der skal startes med.

2. Vælg den fane, der indeholder det sidesæt, du vil bruge som
udgangspunkt. 
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Hvis du gemte dine egne sidesæt i den foreslåede mappe, vil de være
tilgængelige på den sidste fane Mine sidesæt.

3. Klik på miniaturen af det sidesæt, du vil bruge.

4. Sidesættet åbnes i kørselsvisning.

5. Anvend menukommandoen Filer > Gem som.

Standarddialogboksen Gem som... i Windows åbnes:

Navngivning af din egen kopi.

6. Marker den mappe, der skal gemmes i. 

Vælg om nødvendigt Dokumenter > Tobii Communicator > brugernavn >
Mine sidesæt, hvor brugernavn er dit brugernavn til  TobiiCommunicator.
Se Lagring af dit arbejde .

7. Skriv et navn til dit nye sidesæt nederst i dialogboksen.

8. Klik på Gem.

På titellinjen ændres filnavnet på sidesættet til det nye navn.

Du er nu klar til at tilføje dine egne sider og knapper.
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Import af en Boardmaker/SD Pro-fil
Hvis du allerede har et bibliotek over sidesæt, der er lavet med Boardmaker/
SD Pro, kan du importere dem og gemme dem som Tobii Communicator-
sidesæt.

1. Anvend menukommandoen Filer > Importer Boardmaker/SD Pro-filer.

Du ser introduktionsskærmen i Guiden Importer.

2. Klik på Næste.

Du ser skærmen med juridiske meddelelser. 

3. Læs oplysningerne, marker, at du accepterer, og klik på Næste.

Du ser skærmbilledet Kildefiler

4. I venstre side skal du vælge den mappe, hvor du har dine Boardmaker-
filer.

5. I højre side skal du klikke på de filer, du vil importere. 

For at vælge flere forskellige filer skal du holde tasten SKIFT nede, mens
du klikker på yderligere filnavne.
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6. Når du har valgt de filer, du skal bruge fra denne mappe, skal du klikke på 
Næste.

Følgende skærm vises:

7. Indtast et nyt mappenavn, og klik på Næste.

Der vil være lidt ventetid, mens filerne konverteres.

Følgende skærm vises:
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8. Vælg den fil, du vil køre, hvis du vil køre en fil, og klik på Udfør.

Dine filer vil blive konverteret med så mange kommandoer intakte som
muligt, men det kan ikke garanteres 100 %. Det kan være nødvendigt at
åbne dem i redigeringsvisning og tilføje, fjerne eller ændre kommandoer
for at få dem til at køre som før.





Anvendelse af færdige
sidesæt

Kapitel

V
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Sidesæt til Tobii-brugere
En MyTobii-enhed er en computerskærm med indbygget øjenstyringsfunktion.
MyTobii-brugere trykker normalt på en knap ved at lade blikket fokusere på
den i et bestemt stykke tid. Eller de kan vælge en knap ved kortvarigt at kigge
på den og derefter trykke på den ved at trykke på en kontakt. Under alle
omstændigheder, så justeres brugerinteraktionen vha. MyTobii-menuerne, ikke
Communicator-menuerne.

Tobii Communicator 4 leveres med fire færdige sidesæt, der er specielt
designet til MyTobii-øjenstyring. Sådan finder du disse sidesæt:

· Anvend menukommandoen Filer > Kør specielle sidesæt > Vis færdige
sidesæt.

· På den første fane, Tekst, skal du klikke på nummer 2 i nederste højre
hjørne for at gå til den anden gruppe af sidesæt.

Disse sidesæt er optimeret til at kunne anvendes med en MyTobii.

Hvis du har en MyTobii P-10-enhed, er der en indbygget GEWA-enhed
(infrarød fjernbetjening). Se Indstillinger for infrarød  og Fjernbetjeninger
. 

Hvilken størrelse knapper passer til brugeren?

Hver af de fire færdige sidesæt har knapper af forskellige størrelser. Afprøv
disse sæt med brugeren for at finde ud af, hvilken størrelse knapper brugeren
har nemt ved at anvende.

Tips

· Det er nemmest for MyTobii-brugere at "ramme" knapper med blikket, hvis
de har samme størrelse og samme placering. Derfor er kommandoen
Anvend gitter  god at kende, hvis du skal lave sidesæt til en MyTobii-
bruger.

· Menuen MyTobii-indstillinger aktiveres, når brugeren ser på midten af
skærmens nederste kant. Lad være med at anbringe Communicator-
knapper dér.

297 223
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Tekst

Tekstsidesæt hjælper brugere til at skrive og tale

Tekstsidesættene hjælper brugere med nemt at skrive, selv dem, der har
svært ved at indtaste. Brugere af disse sider skal dog kunne stave.

De fleste tekstsidesæt indeholder ordprædiktion, der reducerer antallet af
bogstaver, der skal indtastes. Se Ordprædiktion . 

Indtastede ord kan oplæses med syntetisk tale. 

Brugere af Premium-udgaven kan sende teksten som en SMS eller en e-mail.

Typer af tekstsidesæt

Tag hensyn til brugerens styremetode, når du vælger et tekstsidesæt. 

· Hvis sidesættets navn inkluderer en styremetode: Markør, Scanning eller
Øjen-styring, så fungerer sidesættet bedst for den pågældende type
brugerstyring.  

· Andre tekstsidesæt er egnet til styring med markør eller scanning til
brugere, der har et godt syn.

Du skal også tage hensyn til brugerens kendskab til tastatur .

· Hvis navnet på sidesættet indbefatter et tastaturlayout (dvs. QWERTY,
Scan eller ABC), så vil siden altid have det pågældende layout. 

· Andre sidesæt, f.eks. Expressive Board, anvender den indstilling for
tastaturlayout, der foretages med menukommandoen Indstillinger >
Tastaturlayout.

Afprøvning af tekstsidesæt

Tekstsidesættene er på den første fane i skærmbilledet med færdige sidesæt:
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Klik på 2-tallet i nederste højre hjørne for at få vist flere tekstsidesæt.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Tilføjelse af et sidesæt til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. På den første fane, Tekst, skal du sætte et flueben ved siden at det
sidesæt, du vil tilføje.

4. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.
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Symbol

Symbolsidesæt hjælper ikke-læsere med at kommunikere

Symbolsidesættene er en kommunikationshjælp eller et
undervisningshjælpemiddel til brugere, der ikke kan læse eller skrive. Disse
sidesæt anvender billeder og symboler med eller uden tekst. Brugerne vælger
billeder, og computeren oplæser de tilsvarende ord eller sætninger ved hjælp
af syntetisk tale.

Typer af symbolsidesæt

Navnene på symbolsidesættene angiver hvem og hvad hvert sidesæt er egnet
til, f.eks. Almindelig voksenkommunikation eller Læsning for et barn i
folkeskolen.

· De fleste symbolsidesæt består af mange individuelle sider. En gul knap
flytter almindeligvis brugeren til en helt ny side med symboler. Se 
Oprettelse af link mellem sider .

· De fleste symbolsidesæt har nogle få ledige knapper, som du kan tilpasse
til brugeren. Disse knapper er tomme, hvide knapper. Se Ændring af få
knapper i et sidesæt .

Tip: Fremme af læsefærdigheder

Forskning har vist, at når man anvender symbol-baseret kommunikation til at
fremme læsefærdigheder, er det bedst at anbringe teksten ovenover
billederne.

Afprøvning af symbolsidesæt

Symbolsidesættene er på den anden fane i skærmbilledet med færdige
sidesæt:
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Klik på 2-tallet i nederste højre hjørne for at få vist flere symbolsidesæt.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Tilføjelse af et sidesæt til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. På den anden fane, Symbol, skal du sætte et flueben ved siden at det
sidesæt, du vil tilføje.

4. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.

33

48

51



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 Brugervejledning

Anvendelse af færdige sidesæt180

Tastaturer

Tastaturer til at arbejde i andre programmer

Tastatursidesættene kører i en lille del af skærmbilledet. De bruges til at
indtaste tekst eller kommandoer i andre programmer. For eksempel indtastning
i et tekstbehandlingsvindue eller indtastning af Alt + F for at åbne menuen
Filer.

Anvendelse af et skærmtastatur til indtastning i WordPad.

Funktionen til ordprædiktion er inkluderet i de fleste tastatursidesæt. Dette
begrænser indtastningsarbejdet. I eksemplet ovenfor vises forudsagte ord på
de grønne knapper til venstre for tastaturet. Se Ordprædiktion  for at få flere
oplysninger.

Typer af skærmtastaturer

Du skal tage hensyn til brugerens kendskab til tastaturlayout .

· Hvis navnet på sidesættet indbefatter QWERTY, Scan eller ABC, så vil
tastaturet altid have det pågældende layout. 

· Andre sidesæt, f.eks. Simpel, anvender den indstilling for tastaturlayout,
der foretages med menukommandoen Indstillinger > Tastaturlayout.

Afprøvning af tastaturer

Tastaturerne er på den tredje fane i skærmbilledet med færdige sidesæt:
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Skærmtastaturer er på den tredje fane.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Tilføjelse af et tastatur til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. På den tredje fane, Tastaturer, skal du sætte et flueben ved siden at det
tastatur, du vil tilføje.

4. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.
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Spil

Spil til leg og indlæring

De færdige sidesæt med Spil giver både underholdning og kognitive
udfordringer til brugerne. 

Typer af spil

Huskespil, hvor brugeren vender to billedkort ad gangen og prøver at huske
hvilke nogle, der udgør et par. Huskespil findes med symboler, ord eller
bogstaver på kortene. Du kan vælge den rigtige størrelse, som brugeren
kan have glæde af: Så lidt som tre par eller så mange som 30.

Puslespil er en computerversion af puslespillet i plast med en manglende brik.
Brikkerne kan skubbes rundt i et gitter for at sætte tal i rækkefølge eller
genskabe et billede. Ligesom huskespillet findes puslespillet i flere
forskellige størrelser, der passer til forskellige duelighedsniveauer.

Femmer, en variation over det klassiske logikspil Othello (Reversi),  findes
også i forskellige størrelser.

Find par tilbyder flere forskellige par-spil, både til læsere og ikke-
læsere. 

Og til slut er Kryds og bolle den traditionelle tre på stribe-favorit.

Afprøvning af spil

Symbolsidesættene er på den sjette fane i skærmbilledet med færdige
sidesæt:
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Klik på en side i sidesættene for Spil for at vælge spillets sværhedsgrad.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Tilføjelse af et sidesæt til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. På den sjette fane, Spil, skal du sætte et flueben ved siden at det sidesæt,
du vil tilføje.
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4. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.

Se også:

For at undgå, at brugeren skal vælge størrelse på spilet: Tilføjelse af et enkelt
brætspil .

For at sætte dine egne ord eller billeder på kort til Huskespil eller Find par: 
Ændring af spillekort .

For at justere spillets timing, udseendet af kort eller sejrssiden: Egenskaber for
spil.

Tilføjelse af et enkelt brætspil
Måske ønsker du at bruge et færdigt spil, men du vil ikke have, at brugeren
skal vælge spilstørrelse eller korttype inden han/hun skal spille.

En nem løsning er at vælge en ny Første side  til sidesættet med spil. Du
skal bare vælge det brætspil, som du vil have, at brugeren skal se, og indstille
denne side som den første side.

· Når spillet begynder, begynder det direkte på den side, du vælger som
første side.

· Når brugeren vinder eller trykker på Genstart eller Tilbage, vil det for
brugeren fortsat se ud som om, at der kun er det ene brætspil.

48

51

184

187

189

93



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Anvendelse af færdige sidesæt 185
185

Når brugeren er blevet dygtigere, skal du bare ændre hvilket brætspil, der er
indstillet som den første side.

Sådan får du et spil til at starte direkte på det rigtige brætspil

1. Tryk på SKIFT + F10, hvis du ikke kan se menuen.

2. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Vis færdige
sidesæt.

3. På fanen Spil skal du klikke på miniaturebilledet for at starte det spil, du vil
arbejde med.

4. Anvend tastaturkommandoen SKIFT + F5 for at skifte til
redigeringsvisning.

5. Find Sidelisten i venstre side. Hvis du ikke kan se den, skal du anvende
menukommandoen Vis > Sideliste.

6. Rul igennem Sidelisten, indtil du finder det brætspil, du vil anvende.

Find siden med det brætspil, du vil anvende.

7. Højreklik på sidens miniaturebillede i sidelisten. 

8. I genvejsmenuen skal du vælge Indstil som første side.

9. Gem det ændrede sidesæt med dit eget filnavn. Se Oprettelse af din egen
kopi af et sidesæt  i Ændring af få knapper i et sidesæt .

Hvis du tidligere har valgt spillesidesættet som en del af brugerens
hjemmeside, får du vist denne dialogboks:

34
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Med disse valgmuligheder hjælper Communicator dig til at blive ved med at
få brugerens hjemmeside til at virke.

Hvis du ser denne dialogboks, skal du vælge Ja og klikke på OK. 
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Ændring af spillekort
De færdige spil kan være sjovere med billeder, der er personlige eller giver
mening for brugeren. Måske vil du gerne ændre billederne eller ordene, der
skal parres eller huskes?

Ændring af forsiden på kort i Find par eller Huskespil

1. For at ændre et af de færdige sidesæt skal du se vejledningen til oprettelse
af din egen kopi af sidesættet her: Ændring af få knapper i et sidesæt .

2. Brug indholdsværktøjet.

 

for at ændre knapbillede eller -tekst i redigeringsvisning. Se Ændring af en
knap i redigeringsvisning , hvis du ønsker flere oplysninger.

3. Du må ikke tilføje eller fjerne kort. Følg de pardannelser, der allerede er
oprettet til dig. Kontrollér den lysegrå tekst, der er øverst på hvert kort:

Sørg for, at dine nye kort bliver parret som beskrevet øverst på hvert kort.

Efter ændringerne. Disse kort vil passe korrekt sammen under spillet:
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Ændring af bagsiden af kort (kun Huskespil)

1. I redigeringsvisning skal du højreklikke på en knap til Find par eller
Huskespil og vælge Egenskaber for Find par... for at få vist denne
dialogboks for Egenskaber for smarte knapper:

Den første fane gør det muligt at styre spillets type og timing. Den anden
fane gør det muligt at vælge udseende på kortets bagside.

Brugertilpassede bagsider af kort i et Huskespil:
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Egenskaber for spil
Der er ingen dialogbokse, der specifikt er beregnet til indstillinger for spil.
Spillesidesæt har imidlertid disse dialogbokse for Egenskaber Se også Om
egenskaber og indstillinger .

Puslespil egenskaber

Du kan ændre knapfarver og sejrsside for en side eller et sidesæt med
Puslespil.

Sådan finder du dialogboksen:

· Åbn  et sidesæt med Puslespil, 

· Gå til redigeringsvisning , 

· Højreklik på en knap med en puslespilsbrik

· Vælg Egenskaber for Puslespil i genvejsmenuen.

Egenskaber for find par (også for Huskespil)

På et sidesæt eller en enkelt side, der bruger kort, der skal parres, kan du
ændre spillets timing, sejrsside, spilletype for Find par eller Huskespil Du kan
ændre udseendet af bagsiden af kort til Huskespil. For begge spil gælder det,
at du kan ændre fremhævelsesfarverne for de kort, der klikkes på.

Sådan finder du dialogboksen:

· Åbn  et sidesæt med Find par eller Huskespil, 

· Gå til redigeringsvisning , 
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· Højreklik på en kortknap

· Vælg Egenskaber for Find par i genvejsmenuen.

Egenskaber for Femmer

På et sidesæt eller en enkelt side, der bruger Femmer-knapper, kan du ændre
sejrssidens adfærd.

Sådan finder du dialogboksen:

· Åbn  et sidesæt med Femmer, 

· Gå til redigeringsvisning , 

· Højreklik på en Femmer-knap

· Vælg Egenskaber for Femmer i genvejsmenuen.

Kryds og bolle egenskaber

På et sidesæt eller en enkelt side, der anvender Kryds og bolle-knapper, kan
du ændre standardspiller et og to, samt hvilke farver, der repræsenterer hver
spiller.

Sådan finder du dialogboksen:

· Åbn  et sidesæt med Kryds og bolle, 

· Gå til redigeringsvisning , 

· Højreklik på en Kryds og bolle-knap

· Vælg Egenskaber for Kryds og bolle i genvejsmenuen.
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Billedfremviser
Billedfremviseren hjælper en bruger til at gennemse sine fotos på computeren
ved at samle fotos fra forskellige mapper eller kilder i en enkelt grænseflade.
Billeder kan gennemses på forskellige måder:

Visning af billeder i listevisning

Visning af billeder som en billedserie. Du kan rotere billedet.

Knapperne til venstre giver brugeren mulighed for at vælge, hvilke billeder der
skal ses, eller åbne et individuelt billede:

Du kan åbne et enkelt billede for at tilføje en beskrivelse eller slette billedet.

Individuelle billeder kan roteres, slettes eller anmærkes. Sletning eller rotering
af et billede i Billedfremviser ændrer eller sletter den oprindelige fil på
brugerens computer.

Billedfremviseren kan bruges sammen med de færdige sidesæt Mine
albummer. Du kan bruge Mine albummer til at organisere grupper af relaterede
billeder. 
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Forudsætninger for anvendelse af billedfremviseren

For at kunne anvende billedfremviseren skal der være nogle billedfiler på
brugerens computer. Billedfremviseren fungerer med billedfiler i de mest
almindelige formater: JPG, GIF, PNG osv.

Disse filer skal være placeret et sted i en mappe, der er angivet i dialogboksen 
Indstillinger for billedfremviser . (Billedfiler kan være placeret i undermapper
til en navngivet mappe).

Billedfremviser indbefatter albummer

Du kan få adgang til sidesættene til oprettelse af albummer og organisering af
billeder i albummer, når du kører sidesættet Billedfremviser. Der er ingen
separate egenskaber eller indstillinger for albummer.

Afprøvning af billedfremviseren

Find billedfremviseren på fanen Diverse på skærmbilledet med færdige
sidesæt. 

Det kan være nødvendigt at klikke på et sidetal nederst til højre for at se flere
muligheder under Diverse.

Sidesættene for Billedfremviser er på fanen Diverse.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Tilføjelse af Billedfremviser til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.
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2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. Find sidesættet Billedfremviser under fanen Diverse. 

4. Når du ser Billedfremviser skal du sætte et flueben ved siden at det
sidesæt, du vil tilføje.

Sådan vælger du sidesættet Billedfremviser til brugerens hjemmeside.

4. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.

Egenskaber og indstillinger for billedfremviser

Dialogboksen Indstillinger for billedfremviser  fortæller Communicator hvor (i
hvilke mapper) den skal lede efter billedfiler. Hvis der ikke vises nogen billeder,
når du kører Billedfremviser, eller hvis du ikke får vist de billeder, du havde
forventet, skal du bruge dialogboksen Indstillinger for billedfremviser.

Brug dialogboksen Egenskaber for billedfremviser, hvis du skal ændre
fremhævningen af et markeret billede på en side eller i hele sidesættet.  Sådan
finder du dialogboksen Egenskaber for billedfremviser:

· Åbn  et Billedfremviser-sidesæt. 

· Gå til redigeringsvisning .

· Højreklik på en Billedfremviser-smartknap.

· Vælg Egenskaber for billedfremviser... nederst i genvejsmenuen.

Følgende dialogboks vises:
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Søgning

Søgning i dine billeder kan foretages i forskellige sidesæt, som f.eks. de to
sidesæt Mine albummer og Billedfremviser. 

Hvis du finder en mappe (f.eks. mappen Mine billeder) ved hjælp af
sidesættet Billedfremviser, og derefter senere går til sidesættet Mine
albummer, vil dette sidesæt som standard blive åbnet i den mappe, du
stod i, da du forlod sidesættet Billedfremviser (dvs. mappen Mine billeder).
Dette skyldes, at de begge anvender den såkaldte 
Standardnavigationsposition. 

I andre tilfælde ønsker du dog ikke denne virkning. Du ønsker i stedet at
kunne søge i et sidesæt uden at påvirke søgepositionen i alle de andre
sidesæt. (Tænk på Windows Explorer. Hvis du har to Explorer-vinduer
åbne, vil du gerne kunne være i en forskellig mappe i hvert af disse
vinduer, ikke?) 

I disse tilfælde kan du angive, at en side har en separat navigationsposition
ved at vælge "Anvend særskilt navigationsposition". 

Du skal angive et navn for navigationspositionen, f.eks.
"navigationsposition 1". Hvis du har erfaring med programmering af
computere, kan du tænke på navnet som en variabel, og på den mappe,
du står i på et givet tidspunkt, som værdien af denne variabel. 
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Se også:

Indstillinger for billedfremviser

Webcam

Krav

Brugeren skal have et eller flere webcams, enten indbygget i eller tilsluttet til
computeren, for at kunne bruge et af de færdige sidesæt til Webcam.

Sidesæt til webcam

Det færdige sidesæt til Webcam gør det muligt for brugeren at kigge igennem
kameraet, tage billeder og gennemse dem.

294
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Webcam-sidesæt.

Afprøvning af webcam-sidesættet

Webcam-sidesættet findes på fanen Diverse i skærmbilledet med færdige
sidesæt.

Webcams er på fanen Diverse.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Tilføjelse af et webcam-sidesæt til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

33
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3. På den sjette fane, Diverse, skal du sætte et flueben ved siden at det
webcam-sidesæt, du vil tilføje.

Sådan vælger du sidesættet webcam til brugerens hjemmeside.

4. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.

Egenskaber og indstillinger for webcam

Dialogboksen Indstillinger for webcam  anvendes til at angive, hvilket
webcam, der skal bruges. Hvis webcam-sidesættet ikke virker, kan du prøve at
bruge den til at genoprette forbindelsen mellem webcam og Communicator.

Brug dialogboksen Egenskaber for webcam nedenfor, hvis du skal ændre
fremhævningen af et valgt kamera på en side eller et sidesæt.

Sådan finder du dialogboksen Egenskaber for webcam:

· Åbn  et webcam-sidesæt, 

· Gå til redigeringsvisning , 

· Højreklik på knappen til visning af Webcam

· Vælg Egenskaber for webcam... nederst i genvejsmenuen.

Følgende dialogboks vises:
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Musikafspiller
Der findes flere forskellige færdige musikafspiller-sidesæt til at hjælpe en
bruger med at nyde musik, der er gemt på computeren i Windows Media
Player version 10 eller nyere.

Musikafspiller-sidesættene spænder lige fra et sidesæt med begrænset
funktionalitet, der er meget enkelt at anvende, til en musikafspiller med alle
funktioner, der er egnet til en avanceret bruger.
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Med den enkle version af musikafspilleren kan brugeren vælge et album, der
skal afspilles.

Med den fulde musikafspiller kan brugeren opstille afspilningslister.

Musik i baggrunden

Når brugeren anvender et musikafspiller-sidesæt til at starte en afspilningsliste,
vil musikken fortsætte med at spille, indtil listen er færdig, eller indtil brugeren
returnerer til musikafspilleren og stopper afspilleren på samme måde som i
Windows Media Player.

Optagelse af musik

· Du skal anvende Windows Media Player version 10 eller nyere.

· I Windows Media Player skal du vælge mp3-formatet. Dette sikrer, at
oplysninger om album, sang og kunstner er synlige i Tobii Communicator.
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Indstil formatet til mp3, inden du overfører filerne!

· Overfør nogle musikfiler til brugerens computer i musikbiblioteket i
Windows Media Player, version 10 eller nyere. 

· Sørg for, at dialogboksen Indstillinger for musikafspiller  peger på den
øverste mappe, hvor musikbiblioteket i Windows Media Player er
lokaliseret.

Afprøvning af en musikafspiller

Find et af musikafspiller-sidesættene på fanen Diverse i skærmbilledet med
færdige sidesæt. 

Det kan være nødvendigt at klikke på et sidetal nederst til højre for at se flere
muligheder under Diverse.

Sidesættene for Musikafspiller er på fanen Diverse.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Tilføjelse af en musikafspiller til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.
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2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. Find sidesættene for musikafspiller under fanen Diverse.

4. Når du ser det musikafspiller-sidesæt, som du ønsker, skal du klikke for at
sætte et flueben ved siden at det.

Når du finder det rigtige miniaturebillede, skal du klikke i afkrydsningsfeltet
for at markere det.

5. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.

Egenskaber og indstillinger for musikafspiller

Dialogboksen Indstillinger for musikafspiller  fortæller Communicator hvor (i
hvilke mapper) den skal lede efter musik. Hvis der ikke er nogen tilgængelige
albummer eller sange, når du starter et musikafspiller-sidesæt, skal du
markere denne dialogboks.

Brug dialogboksen Egenskaber for musikafspiller for at angive, hvilke
elementer musikafspilleren skal fokusere på (sange, albummer osv.), og hvis
du skal ændre fremhævningen af et markeret element på en side eller i et helt
sidesæt.  

Sådan finder du dialogboksen Egenskaber for musikafspiller:

· Åbn  et Musikafspiller-sidesæt. 

· Gå til redigeringsvisning .
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· Højreklik på en Musikafspiller-smartknap.

· Vælg Egenskaber for musikafspiller... nederst i genvejsmenuen.

Følgende dialogboks vises:

Tekstmeddelelser (SMS)
 Premium-versionen har en funktion til at sende tekstmeddelelser via en
mobiltelefon. Denne funktion gør det muligt for brugere at kommunikere.
Brugere, der kan læse og stave, kan oprette deres egne meddelelser. Du skal
overveje, at andre brugere kan have gavn af at kunne sende tekstmeddelelser
med foruddefineret indhold til hjælpere, familiemedlemmer eller nære venner.

Forudsætninger for anvendelse af meddelelser

Forudsætningerne for at sende tekstmeddelelser og foretage 
mobiltelefonopkald  er de samme.

1. For at anvende tekstmeddelelser skal brugeren have en kompatibel
mobiltelefon tændt og tilsluttet til computeren. 

Se www.viking-software.com/mobiles for at få vist den aktuelle liste over
understøttede mobiltelefoner og forbindelsestyper.

213
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2. Telefonens egne Windows-drivere skal være installeret. Installation af
driveren starter normalt automatisk første gang du tilslutter telefonen.

3. Når telefonen fysisk er tilsluttet og installeret i Windows, skal du anvende
dialogboksen Indstillinger > GSM-indstillinger   (fanen Generelt) for at
tilslutte telefonen til Communicator.

4. Til sidst skal give brugeren adgang til et af de færdige sidesæt til
tekstmeddelelser.

Typer af SMS-sidesæt

Der er to færdige sidesæt til afsendelse af SMS'er via mobiltelefon:

Simpel SMS har færre funktioner og knapper at vælge imellem. 

Fuldstændig SMS indbefatter adgang til gemte, sendte og modtagne
meddelelser.

Afprøvning af et SMS-sidesæt

SMS-sidesættene er på fanen Meddelelser på skærmbilledet med færdige
sidesæt.

313
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SMS-sidesættene har deres egen fane.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Husk, at du først skal tilslutte en mobiltelefon. Se øverst på denne side.

Tilføjelse af en SMS-side til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. På den femte fane, Meddelelser, skal du klikke for at sætte et flueben ved
siden at det SMS-sidesæt, du vil tilføje.

4. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.
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Egenskaber og indstillinger for SMS

Dialogboksen GSM-indstillinger  anvendes til at tilslutte en mobiltelefon til
Communicator og administrere, hvordan meddelelser downloades, og hvornår
de skal slettes. Hvis telefonen ikke virker i Communicator, skal du kontrollere
dialogboksen med indstillinger.

Brug dialogboksen Egenskaber for SMS nedenfor, hvis du skal ændre
fremhævningen af et valgt element på en side eller et sidesæt.

Sådan finder du dialogboksen Egenskaber for e-mail:

· Åbn  et e-mail-sidesæt, 

· Gå til redigeringsvisning , 

· Højreklik på en SMS-specifik smart knap, såsom knappen Vis
meddelelse.  

· Vælg Egenskaber for GSM... nederst i genvejsmenuen.

Følgende dialogboks vises:
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Sætningseditor
Sætninger gør det hurtigere og nemmere for brugere at indtaste i visse
tekstkommunikationssidesæt, e-mail- og SMS-sidesæt. Du kan når som helst
tilføje eller redigere sætninger. 

Terapeuter og hjælpere vil sikkert foretrække at anvende dialogboksen
Værktøjer > Mine sætninger. Se Administration af sætninger .

To færdige sidesæt gør det muligt for en bruger at tilføje, slette og redigere
sætninger direkte.

· Rediger sætninger er et simpelt sidesæt, der gør det muligt for brugeren
at redigere standardsætningslisten. (Standardlisten indstilles af hjælperen
eller terapeuten i dialogboksen Værktøjer > Mine sætninger).

275
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· Rediger kategorier gør det muligt for en mere avanceret bruger at oprette
og slette sætningslisterne og oprette, redigere og slette sætningerne selv.

Afprøvning af en sætningseditor

Find et af Sætningseditor-sidesættene på fanen Diverse i skærmbilledet med
færdige sidesæt. 

Det kan være nødvendigt at klikke på et sidetal nederst til højre for at se flere
muligheder under Diverse.
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Sidesættene til redigering af sætninger findes på fanen Diverse.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Tilføjelse af Sætningseditor til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. Klik på side 2 på fanen Diverse. 

4. Når du ser det Sætningseditor-sidesæt, som du ønsker, skal du klikke for
at sætte et flueben ved siden at det.
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Når du finder det rigtige miniaturebillede, skal du klikke i afkrydsningsfeltet
for at markere det.

5. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.

Dialogboksene til redigering af sætninger

Brug dialogboksen Værktøjer > Mine sætninger til hurtigt at oprette og
redigere sætningslister og sætninger ved hjælp af computertastaturet. Her kan
du også indstille standardsætningslisten. Standardlisten er den eneste, der
vises på det simple sidesæt med Rediger sætninger. Se Administration af
sætninger .

Dialogboksen Egenskaber for sætninger gør det muligt at indstille farverne til
rammen og baggrunden af valgte sætninger og sætningslister.

· Åbn  et Sætningseditor-sidesæt. 

· Gå til redigeringsvisning .

· Højreklik på en smart knap til Elementet sætning.

· Vælg Egenskaber for sætninger... nederst i genvejsmenuen.

Følgende dialogboks vises:
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E-mail

Krav

E-mail er en funktion i Premium-udgaven.

Du skal have en internetforbindelse med en e-mail-konto (dvs. en e-mail-
adresse og en adgangskode) for at anvende e-mail med Tobii Communicator.

E-mail med Communicator

Hvis en bruger ikke kan anvende et traditionelt tastatur, tilbyder
Communicators e-mail-sidesæt en alternativ måde til at anvende e-mail. Hvad
enten brugerstyringen sker via en mus, scanning eller øjenstyring, er
Communicators e-mail tilgængelig.

· Integreret syntetisk tale til oplæsning af modtagne meddelelser.

· Integreret tekstsidesæt med ordprædiktion til oprettelse og redigering af
meddelelser.

· Valg mellem simpel e-mail til udveksling af meddelelser med nogle få
kontaktpersoner med et minimum af input eller e-mail med alle funktioner,
herunder vedhæftede filer, svar til alle osv. til brugeren, der fungerer godt.
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Simpelt e-mail-sidesæt. Brugeren læser en modtaget e-mail.

Afprøvning af et e-mail-sidesæt

E-mail-sidesættene er på fanen E-mail på skærmbilledet med færdige
sidesæt.

E-mail-sidesæt har deres egen fane.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.
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Tilføjelse af et e-mail-sidesæt til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. På den fjerde fane, E-mail, skal du sætte et flueben ved siden at det e-
mail-sidesæt, du vil tilføje.

4. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.

Egenskaber og indstillinger for e-mail

Dialogboksen Indstillinger for e-mail  anvendes til at tilslutte Communicator
til en e-mail-adresse og administrere, hvordan meddelelser downloades, og
hvornår de skal slettes. Hvis e-mail ikke virker i Communicator, skal du
kontrollere dialogboksen med indstillinger.

Brug dialogboksen Egenskaber for e-mail, hvis du skal ændre
fremhævningen af et valgt element på en side eller et sidesæt.

Sådan finder du dialogboksen Egenskaber for e-mail:

· Åbn  et e-mail-sidesæt, 

· Gå til redigeringsvisning , 

· Højreklik på en e-mail-specifik smart knap, såsom knappen Valgt
meddelelse.  

· Vælg Egenskaber for e-mail... nederst i genvejsmenuen.
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Følgende dialogboks vises:

 

Mobiltelefonopkald
Understøttelse af mobiltelefonopkald er en funktion i Premium-udgaven. 

Denne funktion er til brugere, der anvender et PCMCIA-telefonkort, der
indsættes i computeren som deres telefon, og et hovedsæt, der tilsluttes til
PCMCIA-kortet til telefonmikrofon og -lyd.

Hvis brugeren har et telefonhåndsæt, der er tilsluttet til computeren via et kabel
eller Bluetooth, anvendes Communicator primært til tekstmeddelelser (SMS)
snarere end telefonopkald.

Forudsætninger for understøttelse af mobiltelefonopkald

1. For at foretage eller modtage mobiltelefonopkald skal brugeren have et
trådløst PCMCIA-telefonkort installeret på computeren og et hovedsæt/en
mikrofon tilsluttet til PCMCIA-kortet. 

Se www.viking-software.com/mobiles for at få vist en aktuel liste over
understøttede PCMCIA-kort.

2. Telefonens egne Windows-drivere skal være installeret. Installation af
driveren starter normalt automatisk første gang du indsætter kortet.

http://www.viking-software.com/mobiles
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3. Når kortet er fysisk indsat og korrekt installeret i Windows, skal du
anvende dialogboksen Indstillinger > GSM-indstillinger  (fanen
Generelt) for at tilslutte telefonen til Communicator. Brug fanen Telefoni til
at styre, hvordan Communicator fungerer med telefonen.

4. Til sidst skal du give brugeren adgang til det færdige sidesæt til
mobiltelefonopkald.

Afprøvning af sidesættet til telefonopkald

Sidesættet til telefonopkald findes på fanen Diverse i skærmbilledet med 
færdige sidesæt.

Det kan være nødvendigt at prøve et andet sidenummer (nederst til højre) for
at finde sidesættet til telefonopkald.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Husk, at du først skal tilslutte en mobiltelefon. Se øverst på denne side.

Tilføjelse af en telefonopkaldsside til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. På den sjette fane, Diverse, skal du finde sidesættet til telefonopkald og
klikke for at sætte et flueben ved siden af det.
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Valg af sidesættet til mobiltelefonopkald.

4. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.

Egenskaber og indstillinger for GSM

Dialogboksen GSM-indstillinger  bruges til at tilslutte en mobiltelefon til
Communicator og administrere, hvordan opkald foretages og modtages. Hvis
telefonen ikke virker i Communicator, skal du kontrollere dialogboksen med
indstillinger (fanen Generelt).

Dialogboksen Egenskaber for GSM  kan ikke anvendes til sidesættet
Mobiltelefonopkald.

Chat (onlinemeddelelser)
Chat er en funktion i Premium-udgaven. 

Chat eller onlinemeddelelser er en kommunikationsmåde, der anvendes i stor
udstrækning på internettet. 

Den gør det muligt for brugere at skrive meddelelser til hinanden i et
skærmvindue.  

For nogle brugere kan det være en god måde til at kommunikere med venner
og familie. Hvis det er nemmere for brugeren at skrive end at tale, skal du
overveje, om et Chat-sidesæt kan være nyttigt. 
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Chat-sidesættene

Communicator har flere forskellige færdige Chat-sidesæt, der er egnet til en
bruger med grundlæggende færdigheder eller en mere erfaren bruger. Der er
et chat-sidesæt, som er optimeret til anvendelse med øjenstyring. 

Afprøvning af chat på sidesættet med alle funktioner.  Andre sidesæt er mere
simple. 

Forudsætninger for anvendelse af chat 

· Brugerens computer skal have en aktiv internetforbindelse. 

· Brugeren skal have en konto på MSN, AOL (AIM) eller ICQ. 

· Kontooplysningerne skal indtastes i Communicator-dialogboksen 
Chatindstillinger .

· Når brugeren starter chat-sidesættet, vil Communicator logge på chat-
kontoen.  

Afprøvning af et chat-sidesæt

Find et af chat-sidesættene på fanen Diverse i skærmbilledet med færdige
sidesæt. 

Klik på et af de tre chat-sidesæt:

315
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Chat-sidesættene er på fanen Diverse.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.

Tilføjelse af chat til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. På fanen Diverse skal du finde et chat-sidesæt.  

4. Klik for at sætte et flueben ved det sidesæt, du ønsker at anvende. 

33
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Når du finder det rigtige miniaturebillede, skal du klikke i afkrydsningsfeltet
for at markere det.

5. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om at konfigurere en brugers
hjemmeside.

Egenskaber og indstillinger for chat

Dialogboksen Chatindstillinger  fortæller Communicator, hvordan kontoen til
onlinemeddelelser skal tilsluttes, og hvordan indgående meddelelser skal
håndteres. Hvis chat ikke synes at virke, skal du se i denne dialogboks.

Brug dialogboksen Chatindstillinger for at indstille præsentationen af
meddelelseslisten på chat-siden.   

Sådan finder du dialogboksen Egenskaber for chat:

· Åbn  et chat-sidesæt. 

· Gå til redigeringsvisning .

· Højreklik på en smart knap til chat.

· Vælg Egenskaber for chat... nederst i genvejsmenuen.

Følgende dialogboks vises:

48

51

315

33

26



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Anvendelse af færdige sidesæt 219
219

Kalender
Kalender er en funktion i Premium-udgaven. 

Kalenderen gør det muligt for brugere at holde styr på datoer og aftaler.

Der er i øjeblikket to færdige kalendere, en almindelig kalender og en, der er
optimeret til øjenstyring.



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 Brugervejledning

Anvendelse af færdige sidesæt220

Kalendersidesæt

Afprøvning af et kalendersidesæt

Find et af kalendersidesættene på fanen Diverse i skærmbilledet med færdige
sidesæt. 

Det kan være nødvendigt at klikke på et sidetal nederst til højre for at se flere
muligheder under Diverse.

Chat-sidesættene er på fanen Diverse.

Se Afprøvning af færdige sidesæt  for at få vist, hvordan man kører dette
skærmbillede.
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Tip til anvendelse af kalenderen

· For at oprette en aftale skal du vælge (klikke på) en dato.

· For at skifte fra månedsvisning til ugevisning skal du vælge (klikke) på et
ugenummer.

· For at gå til den aktuelle dato (dags dato) skal du klikke på denne knap:

 

Tilføjelse af en kalender til brugerens hjemmeside

1. Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration.

2. I Guiden Konfiguration skal du vælge den store grå knap 1: Vis og vælg
sidesæt.

3. Klik på fanen Diverse.

4. Når du ser det kalendersidesæt, som du ønsker, skal du klikke for at sætte
et flueben ved siden at det.

Når du finder det rigtige miniaturebillede, skal du klikke i afkrydsningsfeltet
for at markere det.
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5. Se Valg af en hjemmeside  og Foretrukne og rækkefølge på
hjemmesiden  for at få flere oplysninger om konfigurering af en brugers
hjemmeside.

Egenskaber og indstillinger for kalender

Dialogboksen Indstillinger for kalender  fortæller Communicator hvilke lyde
og hvilken grafik, der skal anvendes til påmindelser om aftaler, samt hvilket
lands helligdage, der skal markeres.

Brug dialogboksen Egenskaber for kalender til at vælge billeder til hver
måned og til at indstille farverne og fremhævningen af aftaler og helligdage.  

Sådan finder du dialogboksen Egenskaber for kalender:

· Åbn  et kalendersidesæt. 

· Gå til redigeringsvisning .

· Højreklik på en smart knap til kalender.

· Vælg Egenskaber for kalender nederst i genvejsmenuen.

Følgende dialogboks vises:

48

51
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Fjernbetjeninger
Tobii Communicator 4, Premium Edition understøtter kontrol af miljøet vha. en
infrarød (IR) kontrolenhed. GEWA- og Tira2-kontrolenheder understøttes. Du
kan finde flere oplysninger på webstedet www.viking-software.com.

Formålet med fjernbetjeningssidesæt

Hvis din bruger har en IR-hovedkontrolenhed tilsluttet, vil du sikkert gerne give
brugeren et eller flere sidesæt med knapper, der gør det muligt for brugeren at
sende signaler via enheden.

Fjernbetjeningssidesættene er inkluderet, så du ikke behøver at tegne
betjeningerne.

Disse sidesæt er dog ikke klar til brugeren.

Du skal vælge og redigere et af disse sidesæt: Tilføj signaler som handlinger
på knapperne, og gem din egen version af sidesættet. Derefter vil sidesættet
fungere som en fjernbetjening for brugeren. Se Indstillinger for infrarød
fjernbetjening  for at få flere oplysninger om, hvordan dette skal gøres.

Forudsætninger for fjernbetjeningssidesæt

Du skal have en understøttet almindelig IR-fjernbetjeningsenhed (GEWA eller
Tira-2) tilsluttet til computeren. Hvis du har en MyTobii P-10-enhed, er der en
indbygget GEWA-enhed.

Du skal have opbygget et bibliotek over signaler for de enkelte fjernbetjeninger,
såsom en TV-fjernbetjening, en fjernbetjening til en DVD-afspiller eller
lignende, som du vil anvende sammen med et sidesæt.

Her finder du fjernbetjeningssidesættene

Når du kører Vis færdige sidesæt , kan du se sidesættene til fjernbetjening
på fanen Diverse.
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Fjernbetjeningerne er tegnet for dig, men du skal redigere i signalerne.

Se også

Indstillinger for infrarød fjernbetjening  for at få vist, hvordan du opbygger et
bibliotek af signaler, og hvordan du programmerer GEWA- eller Tira2-enheden.
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Alle oplysninger om scanning
Scanning er en inputmetode til brugere, der har svært ved at bevæge en
markør. Fordi brugere har meget forskellige færdigheder og reaktionstider, er
Tobii Communicators Scanningsindstillinger  ekstremt fleksible.

Scanning i sidesæt

Når styremetoden er indstillet til scanning  og sidesættet kører, flytter
Communicator automatisk en scanningsmarkør rundt på siden. Når
scanningsmarkøren er placeret over noget, som brugeren vil vælge eller trykke
på, skal brugeren betjene en kontakt (eller bruger en museknap som en
kontakt). 

Scanningsgrupper reducerer ventetiden. 

Scanningsgrupper fungerer normalt (men ikke altid) på en sådan måde, at
brugeren aldrig skal vente på, at markøren passerer hvert enkelt element på
siden. Her er et eksempel på en almindelig måde, som scanning fungerer på:

Scanningsmarkøren bevæger sig først fra gruppe til gruppe.

235
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I denne lommeregner bevæger scanningsmarkøren  sig først fra gruppe til
gruppe (række til række). Kan du se, hvordan den lille scanningsmarkør
fremhæver én række ad gangen i illustrationen ovenfor? Hvert sæt
fremhævede knapper er en scanningsgruppe . 

Når brugeren har angivet, hvilken scanningsgruppe der ønskes, ved at betjene
en kontakt, begynder scanningsmarkøren at bevæge sig fra knap til knap i
gruppen:

Når scanningsmarkøren stoppes på en gruppe, begynder den at bevæge sig
inden for gruppen.

Du kan finde flere oplysninger i:

Ændring af scanningsmønstret på en side

Oprettelse af scanningsgrupper

Udseende af scanningsmarkør

Scanneindstillinger

234
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Musesimulering for scanningsbrugere

Musesimulering er et integreret værktøj i Tobii Communicator, som gør det
muligt for scanningsbrugere at få adgang til alle programmerne på Windows-
skrivebordet. 

Se Musesimulering .

Ændring af scanningsmønstret på en side
Når du vælger scanning som styremetode, skal du indstille et af
scanningsmønstrene som standard eller normalt scanningsmønster. (Se 
Scanningsindstillinger ).

· Række, derefter kolonne

· Kolonne, derefter række

· Lineært (alle elementer ét efter ét).

Du eller brugeren synes måske, at standardmetoden er ineffektiv på visse
sider.

Du kan enten ændre scanningsmønstret for siden eller, hvis ingen af de
almindelige mønstre tjener formålet, oprette brugerdefinerede
scanningsgrupper .

Sådan ændrer du scanningsmønstret på en side

1. Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT + F5, hvis du ikke er
sikker på visningen.

2. På sidelisten skal du vælge den side, du vil oprette scanningsgrupper på.

3. Klik på værktøjet Scanningsgrupper i værktøjskassen Rediger.

 

Værktøjet Scanningsgrupper

Dialogboksen Scanningsmønster vises:
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Skift scanningsmønstret for den aktuelle side.

4. Vælg et nyt mønster fra rullemenuen.

5. Klik på Gem.

Se også

Oprettelse af scanningsgrupper

Oprettelse af scanningsgrupper
I visse tilfælde er et almindeligt scanningsmønster (som er nemmest at
anvende) ikke nyttigt for brugeren.

Se for eksempel på denne lommeregner:  Det er ikke nødvendigt for
scanningsmarkøren at besøge meddelelsesvinduet (lommeregnerdisplay),
fordi der ikke sker noget, hvis brugeren klikker på det. Vi kunne ganske enkelt
anvende egenskaben Kan ikke vælges på meddelelsesvinduesknappen for at
forhindre Communicator i at fremhæve meddelelsesvinduet under scanning
(se Usynlige og ikke-valgbare knapper ). For eksemplets skyld vil vi i stedet
definere brugerdefinerede scanningsgrupper til dette sidesæt. 

230
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Der er ingen grund til at have lommeregnerens resultatvindue i en
scanningsgruppe.

Sådan opretter du scanningsgrupper

1. Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT + F5, hvis du ikke er
sikker på visningen.

2. På sidelisten skal du vælge den side, du vil oprette scanningsgrupper på.

3. Klik på værktøjet Scanningsgrupper i redigeringsværktøjskassen.

 

Værktøjet Scanningsgrupper

Dialogboksen Scanningsmønster vises.
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4. Klik på Ny.

Dialogboksen Ny gruppe vises:

Communicator foreslår et standardgruppenavn.

5. Du kan spare tid ved at acceptere standardnavnet, Gruppe 1.

Hvis du kan tegne en rektangel omkring de knapper, du vil have i gruppen,
skal du vælge Geometrigruppe.

Hvis du vil vælge individuelle knapper til gruppen, skal du klikke på 
Brugerdefineret gruppe.

6. Klik på OK.  Dialogboksen Scanningsgrupper vises.

Hvis du valgte geometrigruppe, vises en grøn boks med valghåndtag. 

Træk i håndtagene, indtil boksen angiver, hvilke knapper der skal
inkluderes i gruppen.
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Du kan justere den grønne kasse, mens dialogboksen Scanningsgrupper
er åben.

Klik på Anvend ændringer. 

Knapper i en geometrigruppe scannes automatisk, men hvis der er mere
end én kolonne eller række, kan du bestemme mønsteret.

7. Hvis du valgte Brugerdefineret gruppe, åbnes en ny listeboks i
dialogboksen. 

Når dialogboksen åbnes, skal du klikke på knapper på siden én efter én for
at føje dem til scanningsgruppen. 

Du kan ændre scanningsrækkefølgen ved at ændre rækkefølgen af
knapnavnene på listen til højre. 
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Du kan klikke på de knapper, du ønsker i gruppen, mens dialogboksen
Scanningsgrupper er åben.

Klik på Anvend ændringer, når du er færdig.

8. Klik på knappen Luk i øverste højre hjørne for at lukke værktøjet
Scanningsgrupper.

Du vil måske bemærke, at der findes knapper (venstre- og højrepile) til at
oprette undergrupper i en scanningsgruppe. Med disse knapper kan du oprette
endnu mere komplekse scanningsmønstre med flere niveauer. Selvom dette er
muligt, bør det anvendes med forsigtighed. Slutbrugeren kan finde det svært at
navigere igennem scanningsmønstre i flere niveauer.

Udseende af scanningsmarkør
Gør det nemt for brugeren at se scanningsmarkøren.

Anvend menukommandoen Indstillinger > Fremhævning for at kontrollere
udseendet af scanningsmarkøren.

Indstillinger, som påvirker scanningsmarkøren er fremhævet:
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Bemærk, at du også kan bruge denne dialogboks til at bestemme, hvordan
markøren skal se ud for brugere med styremetoderne Dvælemus og Museklik.

For brugere af MyTobii gælder det, at de oprindelige MyTobii-menuer styrer
fremhævning.

Scanneindstillinger
Hvis brugerens inputmetode er scanning, skal du bruge dialogboksen
Scanningsindstillinger for at konfigurere scanningsinteraktionen.

Scanningsindstillingerne gælder for brugeren. Det vil sige, at det er de samme
indstillinger, der gælder for alle de sidesæt, som denne bruger kører.

Konfigurering af scanningsmetode

1. Tryk på F10, hvis der ikke vises en menu.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Scanningsindstillinger.

3. Gå til anden fane, Scanningsmetode.
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Scanning i Communicator er meget fleksibelt. Dialogboksen forklarer,
hvordan hver scanningsmetode fungerer.

4. Vælg en scanningsmetode fra listen øverst i dialogboksen. 

Se nu på tekstområdet lige under listen. Her vises en forklaring på,
hvordan den valgte scanningsmetode bruges. 

Undersøg de forskellige scanningsmetoder, indtil du finder den, der passer
bedst til din brugers evner og kontaktudstyr.

5. Bemærk afkrydsningsfeltet Genstart scanning øverst til højre. Ved nogle
scanningsmetoder kan du vælge, om scanningen skal starte igen
automatisk (marker afkrydsningsfeltet), når valget er foretaget. Hvis feltet
er aktiveret, og du ikke markerer det, skal brugeren starte scanningen igen
efter hvert valg.

6. I rullelisten Scanningsmønster kan du vælge, hvordan scanningen skal
fungere på sider uden brugerdefinerede scanningsindstillinger eller
brugerdefinerede scanningsgrupper. Skal der bruges kolonner eller rækker
som standardscanningsgruppe? Hvis du vælger Lineær i denne rulleliste,
foregår scanningen emne for emne, uden scanningsgrupper.

7. Klik på OK, når du er tilfreds med dine valg..

Tilpasning af scanningsmarkørens bevægelser

Når du har valgt en scanningsmetode, skal du vende tilbage til den første fane
Scanningsindstillinger for at finindstille timingen og funktionsmåden for valg.
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1. Tryk på F10, hvis der ikke vises en menu.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Scanningsindstillinger. 

3. Klik på den første fane, Tilpas scanning.

Indstil timingen, så den passer til brugerens reaktionstider.

4. Valgene på denne fane skulle gerne være umiddelbart forståelige,
eftersom du ofte bliver nødt til at eksperimentere med de numeriske
indstillinger gentagne gange, indtil scanningen fungerer optimalt for den
enkelte bruger. 

5. Klik på OK, når du er tilfreds med dine valg..

Musesimulering
Musesimulering giver scanningsbrugere adgang til alle programmerne på
Windows-skrivebordet. 

Musesimulering gør det muligt for kontaktbrugeren at kontrollere
musemarkøren ved scanning. Med musesimulering og et skærmtastatur er der
ingen grænse for, hvad scanningsbrugeren kan udføre i Windows-
programmer.

Når musesimulering er aktiveret, vises en frigjort værktøjslinje som denne på
Windows-skrivebordet. Scanningsmarkøren flyttes mellem værktøjerne på
panelet. Når brugeren foretager et valg, vises nye værktøjer.
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Værktøjslinjen Musesimulering på Windows-skrivebordet.

Ved at aktivere de relevante værktøjer kan scanningsbrugeren vælge ethvert
punkt på skærmen og sende et klik, dobbeltklik, højreklik eller trækkehandling
til dette punkt.

Værktøjslinjen Musesimulering er vist komplet ovenfor. Den kan tilpasses med
indstillinger for at tilbyde brugeren en række nyttige valgmuligheder.

Se også:

Radar- eller trådkorsscanning for museplacering

Funktioner på værktøjslinjen Musesimulering  

Indstillinger for musesimulering

Start musesimulering

Udseende af scanningsmarkør i musesimulering

Radar- eller trådkorsscanning for museplacering
I musesimulering er der to måder, hvorpå brugeren kan bevæge
musemarkøren: Trådkorsscanning og radarscanning.

Flytning af musemarkør med trådkorsscanning

Brugeren får to linjer til at krydses for at vise, hvor han vil have musemarkøren
hen. Denne handling kan udføres med en enkelt kontakt.

1. Marker kvadrant (valgfrit)
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De fire kvadranter på skærmen
fremhæves en efter en. Brugeren
trykker på en kontakt for at vælge
en kvadrant. De resterende trin
foregår inden for den markerede
kvadrant og er derfor hurtigere at
udføre.

Denne funktion aktiveres eller
deaktiveres i dialogboksen 
Indstillinger for musesimulering .

2. Placer vandret linje (påkrævet)

En vandret linje glider ned over
skærmen. Brugeren trykker på
kontakten, når linjen er i den
ønskede højde, og linjen stopper.

Hvis præcisionsbremsen er
aktiveret, trykker brugeren én gang
for at få linjen til at bevæge sig
langsommere. (Hastigheden
ændres fra normal hastighed til
præcisionsbremsehastighed.) Når
der trykkes på kontakten anden
gang, stopper linjen.

3. Placer lodret linje (påkrævet)

Når først den vandrette linje er
standset, begynder en lille lodret
linje at glide fra venstre mod højre.
Brugeren trykker på kontakten, når
de to linjer mødes på
destinationspunktet.

Hvis præcisionsbremsen er
aktiveret, trykker brugeren én gang
for at få linjen til at bevæge sig
langsommere og én gang mere for
at standse den helt.

247
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Musemarkøren flyttes til den markerede position, og værktøjslinjen
Musesimulering ændres til visningen Udfør museklik. Den begynder at scanne
indstillingerne for musehandlinger. (Venstreklik, Højreklik, Dobbeltklik, Træk til
venstre) 

Flytning af musemarkør med radarscanning  

Brugeren markerer et punkt på skærmen ved at vælge en stråle og et punkt på
strålen. Denne handling kan udføres med en enkelt kontakt.

1. Marker kvadrant (valgfrit)

De fire kvadranter på skærmen
fremhæves en efter en. Brugeren
trykker på en kontakt for at vælge
en kvadrant. De resterende trin
foregår inden for den markerede
kvadrant og er derfor hurtigere at
udføre.

Denne funktion aktiveres eller
deaktiveres i dialogboksen 
Indstillinger for musesimulering .

2. Vælg strålen (påkrævet)

En linje fra centrum af skærmen til
kanten af skærmen drejer ligesom
sekundviseren på et ur. Brugeren
trykker på en kontakt for at standse
linjen.

Hvis præcisionsbremsen er
aktiveret, trykker brugeren én gang
for at få linjen til at bevæge sig
langsommere. (Hastigheden
ændres fra normal hastighed til
præcisionsbremsehastighed.) Når
der trykkes på kontakten anden
gang, stopper linjen.
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3. Vælg afstand fra centrum
(påkrævet)

Et lille trådkors glider langs linjen.
Brugeren trykker på kontakten for
at standse trådkorset.

Hvis præcisionsbremsen er
aktiveret, trykker brugeren én gang
for at få trådkorset til at bevæge sig
langsommere og én gang mere for
at standse det helt.

Musemarkøren flyttes til den markerede position, og værktøjslinjen
Musesimulering ændres til visningen Udfør museklik og begynder at scanne
indstillingerne for musehandlinger. (Venstreklik, Højreklik, Dobbeltklik, Træk til
venstre) 

Værktøjer i værktøjslinjen Musesimulering
Vinduet Musesimulering kan skifte mellem flere forskellige visninger:

· Hovedvisningen Musesimulering , bruges til at starte scanning efter en
ønsket position og til at få adgang til andre visninger.

· Visningen Udfør museklik , vises, når den ønskede position er fundet.

· Visningen Træk mus , som du kommer til fra visningen Museklik, når du
vælger Træk.

· Visningen Juster museposition , tilgængelig enten fra hovedvisningen
eller fra visningen Udfør museklik.

· Visningen Brugerindstillinger , der giver brugeren mulighed for at vælge
at justere scanningens hastighed og præcision.

· Visningen Indstillinger for egenskaber , tilgængelig fra
Brugerindstillinger, bruges til at ændre hastighed eller præcision trinvist. 

Hovedvisningen Musesimulering   

Hovedvisningen Musesimulering er skræddersyet til brugeren ved at udelade
knapper. (se Konfigurering af musesimulering nedenfor.) Den kan indeholde
alle de følgende knapper.
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Start trådkorsscanning (valgfrit, men du skal
enten vælge denne eller Start radarscanning)

Når der er blevet valgt en ny position, bliver
visningen Udfør museklik vist.

Start radarscanning (valgfrit, men du skal
enten vælge denne eller Start
trådkorsscanning)

Når der er blevet valgt en ny position, bliver
visningen Udfør museklik vist.

Juster museposition (valgfrit)

Åbner visningen Juster museposition, hvor
du kan lave små justeringer af
musemarkørens position.

Udfør museklik (påkrævet)

Åbner visningen Udfør museklik, hvor
museklik kan anvendes.

Brugerindstillinger (valgfrit)

Åbner hovedvinduet Brugerindstillinger, hvor
brugeren kan ændre indstillingerne for,
hvordan musesimuleringen skal virke.

Afslut (påkrævet)

Afslutter musesimulering, og gendanner
Tobii Communicator.

Visningen Udfør museklik   

Visningen Udfør museklik kan skræddersys til brugeren ved at udelade
knapper. (se Konfigurering af musesimulering nedenfor.) Den kan indeholde
alle de følgende knapper.
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Udfører et enkelt venstreklik på musemarkørens
aktuelle position. (påkrævet)

Udfører et dobbelt venstreklik på
musemarkørens aktuelle position. (påkrævet)

Venstretræk (valgfrit)

Åbner visningen Træk mus, hvor musemarkøren
(og det, der er under den) kan trækkes fra den
aktuelle position til en ny.

Udfører et enkelt højreklik på musemarkørens
aktuelle position. (valgfrit)

Juster museposition (valgfrit)

Åbner visningen Juster museposition, hvor du kan
lave små justeringer af musemarkørens position.

Udfør (påkrævet)

Vælg denne knap for at vende tilbage til
hovedvisningen Musesimulering, når du er færdig.

Visningen Træk mus   

Visningen Træk mus indeholder følgende knapper.
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Flyt til venstre (påkrævet)

Flytter musemarkøren og det markerede objekt
til venstre, mens kontakten holdes nede.

Flyt til højre (påkrævet)

Flytter musemarkøren og det markerede objekt
til højre, mens kontakten holdes nede.

Flyt opad (påkrævet)

Flytter musemarkøren og det markerede objekt
opad, mens kontakten holdes nede.

Flyt nedad (påkrævet)

Flytter musemarkøren og det markerede objekt
nedad, mens kontakten holdes nede.

Slip museknap (påkrævet)

Slipper museknappen og åbner
hovedvisningen Musesimulering.

Visningen Juster museposition   

Visningen Juster museposition indeholder følgende knapper.

Juster mod venstre (påkrævet)

Justerer musemarkøren mod venstre, mens
kontakten holdes nede.
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Juster mod højre (påkrævet)

Justerer musemarkøren mod højre, mens
kontakten holdes nede.

Juster opad (påkrævet)

Justerer musemarkøren opad, mens kontakten
holdes nede.

Juster nedad (påkrævet)

Justerer musemarkøren nedad, mens
kontakten holdes nede.

Åbner visningen Udfør museklik (påkrævet)

Udfør (påkrævet)

Vælg denne knap for at vende tilbage til
hovedvisningen Musesimulering, når du er
færdig.

Hovedvisningen Brugerindstillinger   

Hovedvisningen Brugerindstillinger giver brugeren mulighed for at ændre
hastighed, hastighed for præcisionsbremsning og hastighed for musejustering.
Den kan skræddersys til brugeren ved at udelade knapper. (se Konfigurering af
musesimulering nedenfor.) Den kan indeholde alle de følgende knapper.

Åbner visningen Indstillinger for egenskaber
for trådkors normal hastighed (valgfrit)
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Åbner visningen Indstillinger for egenskaber
for trådkors præcisionsbremsehastighed
(valgfrit)

Åbner visningen Indstillinger for egenskaber
for radarscanning normal hastighed
(valgfrit)

Åbner visningen Indstillinger for egenskaber
for radarscanning
præcisionsbremsehastighed (valgfrit)

Åbner visningen Indstillinger for egenskaber
for juster musepositionshastighed (valgfrit)

Udfør (påkrævet)

Vælg denne knap for at vende tilbage til
hovedvisningen Musesimulering, når du er
færdig.

Visningen Indstillinger for egenskaber   

Visningen Indstillinger for egenskaber giver brugeren mulighed for at ændre
hastigheden trinvist. Før du kommer ind i visningen, skal du vælge hvilken
hastighed, der skal ændres. Visningen indeholder følgende knapper:

Nedsæt hastighed
(påkrævet)



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Support til scanningsbrugere 247
247

Øg hastighed
(påkrævet)

Udfør (påkrævet)

Vælg denne knap for
at vende tilbage til
hovedvisningen
Musesimulering, når
du er færdig.

Indstillinger for musesimulering
Disse indstillinger er kun vigtige for scanningsbrugere. De styrer
funktionsmåden af musesimulering: hastighed af positionsscanning og hvilke
funktioner, der tilbydes brugeren i den frigjorte værktøjslinje Musesimulering.

Indstillingerne gælder for brugeren. Det vil sige, at musesimulering fungerer på
samme måde for denne bruger, uanset hvilket sidesæt funktionen startes fra.

Justering af indstillinger

1. Tryk på F10, hvis du ikke kan se menuen.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Musesimulering

Følgende dialogboks vises:
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Tilgængelige valg bestemmer hvilke værktøjer, der vises i værktøjslinjen
Musesimulator.

3. Juster scanningshastighed og præcisionsbremsehastigheden i det
øverste afsnit. 

Præcisionsstop er den lavere hastighed, der bruges, når brugeren
signalerer, at scanningen er tæt på målet. Sørg for, at hastigheden for
præcisionsstop er stillet til et lavere (langsommere) tal end normal
trådmarkørhastighed eller normal radarhastighed.

4. Under Tilgængelige valg skal du markere ethvert værktøj, der skal vises i
værktøjslinjen Musesimulering og dens forskellige visninger. 

Alle værktøjer, der er vist her, er valgfri. Du bør dog alligevel markere
enten Trådkors eller Radar for at sikre, at brugeren har adgang til mindst
én scanningstype. 

Justering: Muliggør finjusteringer af musepositionen og vises i mange
visninger, hvis den markeres.

Indstillinger: Gør det muligt for brugeren at ændre indstillingerne for
musesimulering undervejs.

Venstretræk og højreklik henviser til musehandlinger. Hvis disse ikke
markeres, kan brugeren kun pege, klikke og dobbeltklikke.

5. Justering af diverse indstillinger
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Brug kvadrantscanning: Når en ny positionsscanning startes, fremhæves
de fire fjerdedele af skærmen i rækkefølge. Brugeren trykker på kontakten
for at vælge en kvadrant. Der udføres derefter trådkors- eller
radarscanning i den pågældende kvadrant af skærmen.

Brug præcisionsstop: Påvirker al positionsscanning. Når denne er
aktiveret, trykker brugeren én gang på kontakten for at reducere
indikatorens normale hastighed til præcisionsstophastighed. Brugeren
trykker endnu engang for at stoppe indikatoren helt. Fordobler antallet af
tryk, der kræves for at vælge et punkt, men reducerer behovet for at
justere musepositionen efter valget.

Stop scanning efter klik: Hvis denne er markeret, forsvinder
værktøjslinjen Musesimulering efter hvert museklik. Brugeren trykker på
kontakten for at aktivere den igen. 

Knapstørrelse: Bestemmer størrelsen af knapperne i vinduet
Musesimulering.

Linietykkelse: Bestemmer tykkelsen af indikatorlinjerne for trådkors- og
radarscanninger.

6. Klik på OK, når du er tilfreds.

Start musesimulering
Bemærk: Musesimulering er designet til brug med scanning som inputmetode.
Derfor kan du kun starte musesimulering, hvis din aktuelle inputmetode er
scanning.

Start af musesimulering i et færdigt skærmtastatur

Mindst et af de færdige skærmtastaturer, der leveres med Tobii
Communicator, har en knap, der starter musesimulering. Denne knap ser
normalt således ud:

Starter musesimulering

Se f.eks. tastaturet Tiny Scan.

Start af musesimulering fra dit sidesæt

Hvis du vil tilføje musesimulering til en ny eller eksisterende skærm, kan du
oprette din egen knap til at starte musesimulering med. 
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1. Gå til redigeringsvisning. (Skift+F5) 

2. Åbn sidesættet.

3. Marker en knap, der skal starte musesimulering.

4. Anvend menukommandoen Knap > Knaphandlinger.

Dialogboksen Rediger knaphandlinger vises:

Tilføjelse af handlingen Start musesimulering til en knap på et sidesæt.

5. Klik på funktionsfanen Skrivebord.

6. Rul ned til Start musesimulering i listen Handlinger og vælg den. 

7. Klik på Tilføj.

Dialogboksen Start musesimulering vises. 

8. Marker Minimer, hvis du vil have fjernet Tobii Communicator-vinduet, når
brugeren arbejder på skrivebordet. 

9. Klik på OK for at lukke dialogboksen Start musesimulering.

10. Klik på OK for at lukke dialogboksen Rediger knaphandlinger.

11. Anvend menukommandoen Filer > Gem for at gemme dine ændringer til
sidesættet.

Hvis du kører sidesættet nu, og inputmetoden er indstillet til scanning, så
starter musesimulering.
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Udseende af scanningsmarkør i musesimulering
Scanningsmarkøren i vinduet Musesimulering vises altid som en ramme rundt
om knappen, også selvom du har valgt inverter knap eller standardfarver for
scanningsmarkøren i Communicator. 

Anvend menukommandoen Indstillinger > Fremhævning for at ændre
udseendet af scanningsmarkøren i musesimulering og juster de to egenskaber
tykkelse og rammefarve. 

Du kan ændre scanningsmarkøren til værktøjslinjen Musesimulering ligesom
en hvilken som helst anden scanningsmarkør.
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Billedbibliotek
Du kan tilføje billeder med filformatet BMP, WMF, GIF eller JPG til en side eller
en knap. Brug knappen Gennemse i en hvilken som helst dialogboks, der
hjælper dig med at tilføje et billede.

Det er dog nemmere at tilføje et billede fra et billedbibliotek. Du behøver ikke at
finde mappen først, og du kan bruge et ord eller en del af et ord til at søge efter
det billede, du ønsker.

Communicator leveres med to billedbiblioteker, SymbolStix og et bibliotek med
Communicator-symboler.

I Visning af indhold af bibliotek  forklares det, hvordan du kan se, hvad der
er i disse biblioteker.

I Tilføjelse af et billedbibliotek  forklares det, hvordan du kan tilføje et et af
dine egne biblioteker, så der kan søges i det.

Tilføjelse af et billedbibliotek
Hvis der findes en mappe på din computer, der indeholder mange billeder, som
du gerne vil bruge, kan du få Tobii Communicator til at betragte denne mappe
som et billedbibliotek. 

Når du ændrer mappen til et billedbibliotek, ændrer det ikke indholdet af
mappen på nogen måde.

Kun billeder med følgende filformater vil være synlige i Tobii Communicator:
BMP, WMF, GIF, JPG.

1. Anvend menukommandoen Funktioner > Billedegenskaber....

2. Klik på Ny i dialogboksen Billedbiblioteker.

Dialogboksen Billedbibliotek vises:

259
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Navngiv dit nye billedbibliotek.

3. Skriv et navn på biblioteket, og klik på Gennemse.

Nu vises standarddialogboksen for filåbning i Windows.

4. Vælg den mappe, du vil bruge som et billedbibliotek. Communicator finder
alle billederne i denne mappe og eventuelle undermapper.

5. Klik på OK i dialogboksen Åbn.

Communicator spørger, om du vil søge efter billeder:

Sig altid ja!

6. Klik på Ja.

Efter et øjeblik åbnes dialogboksen Indhold af billedbibliotek og viser de
billeder, som Communicator fandt.
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Kan du se, hvordan filnavnene bliver billedernes søgenavne?

7. Klik på OK.

Du returnerer til dialogboksen Billedbiblioteker, hvor du kan se dit nye
bibliotek i listeboksen.

Det er nemmest at finde billeder fra det øverste bibliotek.

8. Klik på OK.

Så længe din billedmappe er markeret i dialogboksen Billedbiblioteker,
søges der i dit bibliotek samtidig med i de originale Communicator-
biblioteker. Dog vil dine billeder vises sidst i resultaterne, medmindre du
bruger pileknapperne til at ændre rækkefølgen af bibliotekerne på listen.
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Forenkling af søgning efter dine egne billeder

Når Communicator søger efter billeder i et bibliotek, du har tilføjet, bruges
filnavnet på hvert billede som nøgleord. Hvis filnavnene f.eks. er i stil med
w344235.wmf, vil du ikke kunne finde dine billeder.

Gør følgende, hvis du vil forbedre navnene på dine billeder:

1. Anvend menukommandoen Funktioner > Billedegenskaber....

2. I dialogboksen Billedbibliotek skal du vælge navnet på dit eget bibliotek.

3. Klik på Udforsk

Windows Stifinder åbnes på din biblioteksmappe.

4. Anvend menukommandoen Vis > Miniaturer.

Du får vist dine billeder:

Du kan se billederne som miniaturebilleder i Windows Explorer.

Under hvert billede findes dets filnavn.

5. Peg på filnavnet, højreklik, og vælg Omdøb i menuen.

Filnavnet kan nu redigeres.

6. Erstat det tidligere navn med flere enkelte nøgleord.
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Hvis du ser filtypen (her er den .jpg), skal du ikke den del af navnet.

7. Klik uden for filnavnet, når du er færdig med at redigere.

8. Klik på knappen Luk øverst til højre i Stifinder-vinduet, når du er færdig.

Lukkeknappen i Windows.

9. Klik på OK for at lukke dialogboksen Billedbibliotek.

Visning af indhold af bibliotek
Når du bruger billeder, kan det være svært at vide, hvad du skal søge efter,
hvis du ikke ved, hvad bibliotekerne indeholder.

Sådan får du vist indholdet af biblioteket SymbolStix.

1. Anvend menukommandoen Funktioner > Billedegenskaber....

Dialogboksen Billedbiblioteker vises.

2. Marker SymbolStix i listeboksen.

3. Klik på Vis indhold.

Dialogboksen Indhold af billedbibliotek vises.
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Dialogboksen Indhold af bibliotek gør det muligt at se, hvad der er i
biblioteket, og hvad det hedder.

4. Åbn rullelisten øverst for at se alle kategorier og underkategorier.

5. Vælg en underkategori for at se billederne i den underkategori.

Du kan også søge i biblioteket vha. søgefeltet nederst i dialogboksen.

6. Klik på OK, når du er færdig med at kigge.

Alle oplysninger om lyd
I Communicator kan du føje lyd til sidesæt. Der er tre hovedformål med lyd:

· Hvis en bruger har svært ved at tale, kan der føjes lyde til knapper for at
producere ord, som brugeren vil have computeren til at oplæse.

· Hvis en bruger har svært ved at se eller læse, kan der bruges en Lyd som
en auditiv tilbagemelding for at få computeren til at oplæse, hvad en
knap eller scanningsgruppe er, inden brugeren beslutter sig for at vælge
eller ignorere elementet.

· En bruger, der har svært ved at se, kan bruge Oplæs under skrivning til
at gøre det lettere for brugere at identificere og fjerne tastefejl.

Der findes tre lydkilder:

· Syntetisk tale: Computeren læser en tekst højt.

· Lydbiblioteker: Samlinger af indspillede ord, sætninger og lydeffekter.
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· Mine indspillede lyde: Et lydbibliotek, som du selv opretter.

I dette afsnit beskrives følgende emner om lyd:

· Kontrol af om lyd fungerer på din computer

· Aktivering af syntetisk tale

· Tilføjelse af et lydbibliotek

· Indspilning af lyde

· Konfiguration af auditiv tilbagemelding

· Konfiguration af Oplæs under skrivning

Du finder oplysninger om, hvordan lyd føjes til knapper, i Tildeling af lyd til
knapper .

Virker lyden på din computer?
Din computer skal være udstyret med en form for lydoutput, enten gennem en
indbygget højttaler eller eksterne højttalere. Hvis du normalt hører en melodisk
lyd, når du starter Windows, har du lydoutput, og du kan springe over resten af
dette afsnit. 

Tobii Communicator omfatter de nødvendige lyd- og taledrivere, der
automatisk installeres sammen med Communicator.

Kontrol af lyd

1. Klik på højttalerikonet i højre side af Windows-proceslinjen.

Der vises en lille lydstyrkekontrol:
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Lydstyrken i Windows fra proceslinjen.

2. Hvis Lydløs er markeret, skal du fjerne markeringen.

3. Træk skyderen et stykke op ad lydstyrkekontrollen.

4. Klik på skyderen.

Hvis du hører en "dong"-lyd (eller en hvilken som helst lyd), virker lyden.
Du er dermed færdig.

5. Hvis du ikke  hører en lyd, skal du kontrollere, at den fysiske
lydstyrkekontrol til dine indbyggede eller eksterne højttalere ikke er slukket
eller skruet helt ned. 

6. Hvis du har eksterne højttalere, skal du kontrollere, at de er tændt.

7. Klik på skyderen igen. Hvis du hører noget nu, har du lyd og er færdig.

Hvis du stadig ikke hører nogen lyd, skal du kontakte leverandøren af din
computer for at få hjælp.

Aktivering af syntetisk tale
Syntetisk tale er en let måde at få computeren til at oplæse tekst. Når du føjer
lyd til knapper med syntetisk tale, behøver du ikke bekymre dig om at holde
styr på et lydbibliotek, hvis du flytter sidesættet. 

Hvis du følger anvisningerne i dette emne for at gøre syntetisk tale til et
brugbart valg til oplæsning af tekst på knapper eller oplæsning under skrivning.

På nogle computere skal syntetisk tale være installeret og aktiveret, før du kan
bruge det. Hvis du har Windows XP eller Vista, er dette sikkert allerede blevet
gjort for dig.

Sådan aktiveres syntetisk tale

1. Tryk på F10, hvis du ikke kan se menulinjen.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Lyd.
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Dialogboksen Lydindstillinger vises:

Fanen Syntetisk tale. 

3. Marker afkrydsningsfeltet Brug syntetisk tale.

4. På rullelisten Vælg stemme skal du vælge en stemme.

5. Hvis der ikke findes nogen stemmer på listen, skal du installere syntetisk
tale fra cd'en, der fulgte med Tobii Communicator 4. 

6. Klik på knappen Prøv stemme for at høre den valgte stemme. Se Virker
lyden? , hvis du ikke kan høre noget.

7. Klik på OK for at lukke dialogboksen Lydindstillinger.

Tilføjelse af et lydbibliotek
Et lydbibliotek er et sæt lydfiler. Hver fil er navngivet i henhold til den lyd
(almindeligvis et talt ord eller en talt sætning), som den indeholder. Filerne kan
være organiseret i mapper.

Lydbiblioteker og Mine indspillede lyde kan bruges i stedet for syntetisk tale til
at producere tale, der lyder mere naturligt.

Når du har mindst ét lydbibliotek, kan det være mest praktisk at vælge
Indspillet lyd i dialogboksen Knaplyd, når du tilføjer lyd til en knap:

261
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Hvis du vælger  Indspillet lyd, skal du også markere  Brug talesyntese.

Bemærk, at for at afspille en optaget lyd, søger Communicator efter et
lydfilnavn, der svarer til knapteksten, medmindre du vælger Afspil denne lydfil
, og angiver et filnavn. Hvis der ikke bliver fundet noget matchende filnavn, kan
syntetisk tale anvendes til at oplæse knapteksten.

Hvorfor tilføje et lydbibliotek?

Føj dine lydbiblioteker til Communicator, så programmet automatisk kan søge
efter optaget tale, der svarer til knapnavne eller tekster, du indtaster, eller for at
oplæse knapteksten under scanning.

Du kan også oprettet dit eget bibliotek med navnet Mine indspillede lyde .

Sådan tilføjes et lydbibliotek

1. Tryk på F10, hvis du ikke kan se menulinjen.

2. Anvend menukommandoen Funktioner > Lydbiblioteker.

Dialogboksen Lydbibliotek vises:

266
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I dette skærmbillede er der endnu ikke tilføjet biblioteker.

3. Klik på Ny.

Dialogboksen Egenskaber for lydbibliotek vises:

4. Klik på Gennemse.

Dialogboksen Gennemse mappe vises:

Søgning efter en mappe.

5. Vælg en mappe, der indeholder lydfiler, og klik på OK.

Der returneres til dialogboksen Egenskaber for lydbibliotek:
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Vælg filformat til lydfilerne i biblioteket.

6. Navngiv dit bibliotek.

7. Klik på den indstillingsknap, der beskriver, hvilken type lydfiler, dette
bibliotek indeholder.

Communicator vil fungere hurtigere, når filformatet er angivet.

8. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for lydbibliotek.

9. Klik på OK for at lukke dialogboksen Lydbibliotek.

Indspilning af lyde
Du skal have en mikrofon til computeren for at kunne indspille lyde. Bemærk,
at mange bærbare computere har indbyggede mikrofoner. 

Indspillede lyde danner et bibliotek, der kan bruges til alle sidesæt. 

1. Tryk på F10, hvis du ikke kan se en menu.

2. Anvend menukommandoen Funktioner > Mine indspillede lyde.

Dialogboksen Indspillet lyd vises.

3. Klik på Ny lyd... for at tilføje en lyd.

Guiden Indspil lyd vises:
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Giv din indspilning et navn.

4. Skriv navnet på lyden. 

Hvis du indspiller tale, skal du bare skrive, hvad du vil sige.

Hvis du indspiller andre lyde, skal du forsøge at finde et kort og
beskrivende navn.

5. Klik på Næste.

Hvis knappen Næste er grå, har du brugt et ulovligt tegn i navnet på lyden.
Prøv at stave det på en anden måde.

Du kommer til trinet Indspil lyd i guiden:
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Indspil lyden.

6. Klik på Indspil. (Knappen bliver omgående til knappen Stop, så du kan
lade musen være på samme sted.)

7. Tal eller lav en lyd.

8. Klik på Stop.

9. Klik på Afspil for at kontrollere, at lyden er tilfredsstillende.

10. Klik på Næste, når du er tilfreds.

Den sidste side af guiden Indspil lyd vises.

11. Klik på Næste for at indspille en anden lyd. Klik på Udfør, hvis du er færdig
med at indspille.
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Arbejd med dine indspillede lyde

Når du har indspillet et par lyde, ser dialogboksen således ud: 

Det er vigtigt at navngive indspillede lyde med den tekst, du ønsker at bruge på
knappen.

Vælg en lyd fra listen til venstre og brug knapperne Afspil, Omdøb eller Slet til
højre.

Indstillinger for auditiv tilbagemelding
Hvis en bruger har svært ved at se eller læse, kan der bruges  Lyd som en
auditiv tilbagemelding til at fortælle, hvad en knap eller scanningsgruppe er,
før brugeren træffer et valg om at vælge eller ignorere elementet.

Lyd ved auditiv tilbagemelding er en indstilling, der gælder for brugeren. Det
betyder, at indstillingen virker på alle de sidesæt, som brugeren kører.

Slå auditiv tilbagemelding til eller fra

1. Tryk på F10, hvis der ikke vises en menu.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Lydindstillinger.

3. Klik på fanen Auditiv tilbagemelding i dialogboksen Lydindstillinger.
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Lydindstillingerne gælder for alle sidesæt, som denne bruger kører.

4. Hvis du vil slå auditiv tilbagemelding til for denne bruger, skal du markere 
Brug auditiv tilbagemelding. Fjern markeringen for at slå auditiv
tilbagemelding fra.

5. Hvis brugeren anvender scanning, kan du markere Oplæs gruppenavn
under scanning.

6. Brug Forsinkelse i tilbagemelding for en bruger, der anvender museinput
(dvæle eller klik). Denne indstilling hjælper dig med at forhindre en masse
ufuldførte auditive tilbagemeldinger, når brugeren flytter musen over en
knap på vej til den næste.

7. Overvej at bruge Styring af tilbagemelding, hvis din bruger også bruger
Oplæs tekst på knap. Den auditive tilbagemelding er en lyd henvendt til
brugeren, mens lyden ved tryk på en knap er en lyd, der henvender sig til
lyttere i omgivelserne. Ved at sende de to lyde gennem forskellige
højttalere - og justere lydstyrken og højttalerretningen for hver enkelt
højttaler - kan du reducere eventuel støj og forvirring.

8. Klik på OK, når du har foretaget dine valg.
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Indstillinger for Oplæs under skrivning
Hvis en bruger har svært ved at se eller læse eller har kognitive
vanskeligheder, kan Oplæs under skrivning være en hjælp. 

Oplæs under skrivning bruges sammen med et sidesæt med et
meddelelsesvindue: Tekst og tastaturer, SMS og e-mail.

Dette er en indstilling, der gælder for brugeren. Det betyder, at indstillingen
virker på alle de sidesæt, som brugeren kører.

Oplæs under skrivning virker kun, hvis du har aktiveret syntetisk tale. Se
Aktivering af syntetisk tale .

Slå Oplæs under skrivning til eller fra

1. Tryk på F10, hvis der ikke vises en menu.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Lydindstillinger.

Dialogboksen Lydindstillinger vises:

3. Klik på fanen Oplæs under skrivning.

Lydindstillingerne gælder for alle sidesæt, som denne bruger kører.

4. Hvis du vil slå funktionen til, skal du markere Aktiver Oplæs under
skrivning. Hvis du vil slå den fra, skal du fjerne markeringen.

262
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5. Tilføj eller fjern markeringer for at vise, hvornår Communicator skal læse
højt.

6. Klik på OK, når du er færdig.
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Administration af kontaktpersoner
Tobii Communicator 4, Premium Edition indeholder en komplet e-mail-klient og
understøttelse af SMS-brug på mobiltelefon.

Hvis brugeren benytter en eller begge af disse funktioner, skal du overveje at
indtaste eller importere brugerens kontaktpersoner . 

Åbning af Mine kontaktpersoner

Mine kontaktpersoner kan åbnes på to måder, så du kan indtaste eller redigere
kontaktpersoner.

· Anvend menukommandoen Funktioner > Mine kontaktpersoner.

· Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration. I øverste række af knapper skal du klikke på 4: Juster
brugerindstilling

· Klik på knappen Administrer mine kontaktpersoner

Dialogboksen Mine kontaktpersoner

Dialogboksen Mine kontaktpersoner vil se ud i stil med dette, når du har
indtastet eller importeret data.

Administrer kontaktpersoner - adressebogen i Communicator

· Klik på Ny kontaktperson for at tilføje en ny person.

313
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· Klik på navnet på en person på listen til venstre, hvis du vil have vist
oplysninger om en person. Oplysningerne vises i højre side.

· Klik på navnet på en person på listen til venstre, hvis du vil slette en
kontaktperson. Klik derefter på Slet kontaktperson.

Administration af sætninger
Sætninger bruges til at forenkle brugerinput i visse
tekstkommunikationsdatasæt, e-mail- og SMS-sidesæt. Du kan når som helst
tilføje eller redigere sætninger.

· Hvis brugeren udfylder formularer online, skal du indtaste oplysninger, der
ofte bedes om, f.eks. navn, adresse og telefonnummer, som sætninger.

· Hele standardtekstmeddelelser kan også indtastes som sætninger. "God
morgen, mor. Jeg er lige stået op, og alt går fint her". "Hej mor, vil du ringe
til mig?"

Bemærk, at i nogle sidesæt anvendes kun en enkelt sætningskategori. I så
fald anvendes den kategori, du har angivet som standard.

Åbning af Mine sætninger

Mine sætninger kan åbnes på to måder, så du kan indtaste eller redigere
sætninger.

· Anvend menukommandoen Funktioner > Mine sætninger.

· Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration. I øverste række af knapper skal du klikke på 4: Juster
brugerindstillingerne Klik på knappen Administrer mine sætninger

Dialogboksen Mine sætninger

I dialogboksen Mine sætninger kan du tilføje, ændre og fjerne
sætningskategorier. I en sætningskategori kan du tilføje, redigere eller fjerne
sætninger.

Når du redigerer en sætning, kan du også angive en værdi for frekvens.
Frekvensindstillingen bestemmer, hvordan denne sætning prioriteres i forhold
til sætninger, der starter med samme ord. Sætninger med høj prioritet vises
først på brugerens liste over "foreslåede sætninger".
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Sætninger hjælper brugeren med at spare tid under indtastning af tekst.

Ordbøger
Der anvendes ordbøger overalt i Communicator: i e-mail, SMS og
kommunikationssidesæt – alle steder, hvor ordforudsigelse anvendes. 

Her kan du se ordforudsigelse i brug: Brugeren har indtastet mor, og de
smarte knapper for ordforudsigelse søger i ordbogen og den interne
frekvensliste for at foreslå potentielle ord, der starter med "mor", f.eks. morgen
:
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Anvend menukommandoen Funktioner > Ordbøger for at arbejde med en
ordbog.

Kun én ordbog kan være aktiv ad gangen.

Angivelse af aktiv ordbog

Den måske vigtigste indstilling er at angive Aktiv ordbog, fordi Communicator
kun bruger én ordbog ad gangen.
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· Klik på et navn på en ordbog på listen.

· Klik på Sæt som aktiv.

Accepter nye ord:

Hvis Ordprædiktion  er indstillet til Lær nye ord, fører Communicator en liste
over ord, som brugeren har indtastet og ikke slettet, men som ikke forekommer
i ordbogen. 

· Klik på Godkend nye ord for at få vist disse ord.

· Gennemse listen, og accepter korrekt stavede ord, og slet ukorrekte ord.
Accepterede ord føjes til brugerens ordbog.

Grammatik
Fanen Grammatikfunktioner gør det muligt at oprette kommunikationssidesæt,
der kan bøje udsagnsord for brugeren.

Eksempel: 

· Brugeren trykker på knapperne Han og Gå, men sidesættet skriver "Han
går" i meddelelsesvinduet.

· Knappen Han har grammatikhandlinger, der angiver tiden til nutid og tredje
person ental.

· Knappen Gå kan derefter omfatte handlingen til bøjning af udsagnsordet.

Grammatikfunktioner gør det muligt for brugere at kommunikere præcist, mens
der spares al den plads, der ville kræves for at vise mange forskellige former af
udsagnsord på skærmen.

Grammatikfunktioner afhænger af en fil med udsagnsord

Værktøjet Grammatik gør det muligt for dig at importere eller redigere en
udsagnsordsfil. Udsagnsordsfilen indeholder udsagnsordene i forskellige tider.

Anvend menukommandoen Funktioner > Grammatik til at åbne denne
dialogboks:
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Filen med udsagnsord anvendes sammen med handlinger fra fanen
Grammatikhandlinger i dialogboksen Knaphandlinger til at bøje ord, der skrives
i et meddelelsesvindue. 

Alternativ udtale
For en bruger af syntetisk tale kan konstante mekaniske fejludtalelser blive
irriterende.

Brug værktøjet til alternative udtalelser til at "træne" gengiveren af syntetisk tale
i, hvordan bestemte ord udtales.

Tale skal være aktiveret på computeren. Se Aktivering af syntetisk tale .

Tilføjelse af en ønsket udtalelse

1. Tryk på F10, hvis der ikke vises en menu.

2. Anvend menukommandoen Funktioner > Alternative udtalelser.

Dialogboksen Alternative udtalelser vises:

262
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Der er normalt nødvendigt at prøve sig frem - men du skal ikke kunne et
specielt alfabet!

3. Klik på Ny for at tilføje en udtalelse.

4. Indtast ordet som det staves. Dette er ordet som computeren finder det.

5. Klik på Oplæs for at kontrollere, om der er et udtaleproblem.

I dette eksempel siger den syntetiske stemme Saint Loyis.

6. Indtast ordet i en uformel, fonetisk form. Det vil sige, at du skal skrive det,
som det lyder. Du er nødt til at prøve dig lidt frem.

Vi forsøgte St. Looiss, men det lød som Loo oy iss.

Når man udelader det andet "o", men beholder det ekstra "s", udtaler
maskinen bynavnet korrekt. (Medmindre du kan lide at sige St. Louie!)

7. Klik på Oplæs for at høre, om du har valgt en stavemåde, som syntetisk
tale fortolker tilfredsstillende.

8. Klik på OK, når du er tilfreds.
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Organiser mine sidesæt
Anvend kommandoen Funktioner > Organiser mine sidesæt for at få vist
denne dialogboks.

Et praktisk sted til omdøbning af sidesæt.

Den gør det muligt at slette eller omdøbe et sidesæt. Selv i så fald skal du ikke
omdøbe et sidesæt, som du har oprettet et link til fra andre sidesæt, fordi linket
vil holde op med at fungere.

En nyttig funktion i denne dialogboks er, at knappen Søg i... bringer dig direkte
til mappen (og undermapperne), hvor dit sidesæt burde være placeret i
henhold til kommandoen Indstillinger > Datamapper. Hvis den ikke er det, og
du har gemt sidesættet et andet sted, kan det ikke ses her.
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Om egenskaber og indstillinger
Til mange af de færdige sidesæt/smarte knapper er der både dialogbokse til
Egenskaber og Indstillinger - to forskellige steder til at foretage valg.

Hvorfor?

Dialogbokse med Indstillinger gør det muligt at angive de valg, der automatisk
gælder for alle sidesæt af en given type. For eksempel gælder Tastaturlayout
for alle brugerens dynamiske tastaturer. 

· Brug menuen Indstillinger til at finde alle indstillingerne.

Indstillinger for tastaturlayout - en typisk dialogboks for indstillinger, der
findes under menuen Indstillinger.

Dialogbokse med Egenskaber  gør det muligt at foretage valg, der gælder for
en enkelt side eller et enkelt sidesæt, såsom ikoner og farver. 

· Åbn sidesættet i redigeringsvisning. Højreklik på en smart knap.
Kommandoen for egenskaber finder du nederst i genvejsmenuen. 
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Vælg en smart knap i et sætningseditor-sidesæt, og højreklik for at få vist
kommandoen Egenskaber for sætninger.

Åbn et sidesæt med huskespil i redigeringsvisning, højreklik på en af
kortknapperne, og vælg Egenskaber for Find par for at få vist denne
dialogboks med egenskaber.
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Inputmetoder
Se Justering af brugerindstillinger  under konfiguration for en bruger.

Scanneindstillinger
Her gennemgås scanningsindstillingerne: Scanningsindstillinger .

Musesimulering
Musesimulering (tidligere kaldet AppScan i Communicator 3) er beskrevet her: 
Musesimulering

Fremhævning
Brugere af MyTobii kan bruge de lokale menuer på MyTobii-monitoren til at
styre fremhævning af stedet, hvor brugerens blik er fokuseret. Brugere, hvis
inputmetode er Scanning, kan bruge denne dialogboks til at styre udseendet
af scanningsmarkøren. Se Udseende af scanningsmarkør . Brugere af
museklik og dvælemus    kan bruge denne dialogboks til at styre
fremhævningen af knappen, når musen "passerer" hen over den, eller
fremhævningen af den knap, der netop er blevet klikket på.

Sådan konfigureres fremhævning

1. Anvend menukommandoen Indstillinger > Fremhævning til at få vist
dialogboksen.

Fremhævningen skal give god kontrast mellem knapper og baggrunde.

54
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2. Vælg en indstilling under Fremhævning af knap nederst i dialogboksen. 

Hvis du har i sinde at bruge fremhævning, skal du vælge én af de to
indkredsede indstillinger. 

3. Vælg Fremhævningstypografi øverst i dialogboksen.

Hvis du vælger Fremhæv typografi Ramme, skal du vælge tykkelse og
rammefarve i afsnittet Ramme.

Hvis du vælger knappen Inverter, behøver du ikke foretage andre valg.

Hvis du vælger indstillingen Standardfarver øverst, skal du vælge dine
farver i det midterste afsnit af den dialogboks, der også kaldes
Standardfarver.

4. Klik på OK, når du er tilfreds med dine valg.

Lydindstillinger
Find flere oplysninger om lydindstillinger i:

Aktivering af syntetisk tale

Indstillinger for auditiv tilbagemelding

Indstillinger for Oplæs under skrivning  

Ordprædiktion
Lige som andre indstillinger anvendes Indstillinger for ordforudsigelse på
brugeren. Det vil sige, at valgene i denne dialogboks vil påvirke, hvordan
ordforudsigelse fungerer for denne bruger i sidesæt, hvor det anvendes. Du
kan ikke foretage en række valg om ordforudsigelse for ét sidesæt og andre
valg for et andet sidesæt.

Ordprædiktion anvender en ordbog og en frekvenstabel til at forudsige, hvilket
ord en bruger er i færd med at stave.

For mange brugere af Communicator sparer ordforudsigelse en masse tid.

Der anvendes smartknapper til ordforudsigelse i mange færdige sidesæt til
tekstkommunikation, SMS og e-mail.
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Ordforudsigelse i brug i et færdigt display. Brugeren skriver mor, og knapperne
til ordprædiktion foreslår morsom, moral og morgen.

Konfiguration af ordforudsigelse

1. Tryk på F10, hvis der ikke vises en menu.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Ordforudsigelse.

Følgende dialogboks vises:

Der er ingen grund til at forudsige korte ord.

Sorteringsforslagene bestemmer, hvilke ord der er størst sandsynlighed
for. De fleste sidesæt, der anvender ordforudsigelse, har kun nogle få
knapper for ordforudsigelseselementer. 
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Ordlængde fjerner ord, der enten er så lette at skrive, at ordforudsigelse
ikke er praktisk, og ord, der er så lange, at de kan repræsentere en
"fastsiddende" tast på et tastatur i stedet for meningsfuld skrivning.

Bemærk afkrydsningsfeltet for Vis nye ord. Nye ord er ord, som brugeren
tidligere har indtastet, men som endnu ikke er del af ordbogen. Derfor kan
nye ord indeholde stavefejl eller uønskede ord.

(Nye ord kan gennemses og accepteres eller slettes i dialogboksen 
Indstillinger for ordbog ).

3. Foretag dine valg, og klik derefter på fanen Læring.

Følgende dialogboks vises:

Disse indstillinger får Ordprædiktion til at lære og vokse.

Der opnås optimal brugervenlighed ved at bruge de ovenfor viste
markeringer for Læring af ord og Opdater ordfrekvens. Disse valg vil
dog medføre, at ordforudsigelse "vokser". Hvis brugeren computerplatform
er stærkt begrænset, kan det være en grund til at fjerne markeringerne i
afkrydsningsfelterne.

Lær ord, der findes med anden brug af store og små bogstaver
betyder, at et nyt ord med anden brug af store og små bogstaver anses for
at være et forskelligt ord: Dette betyder, at systemet vil lære Har som et nyt
ord første gang brugeren skriver det, selv om ordet har allerede er kendt.
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4. Foretag dine valg, og klik derefter på fanen Autokorrektur.

Følgende dialogboks vises:

Vist med foreslåede markeringer.

Disse indstillinger for autokorrektur fjerner typiske stavefejl.

Bemærk specielt valget for Udvid forkortelser. Anvend
menukommandoen Funktioner > Ordbøger  for at få vist listen over
forkortelser og udvidelser.

5. Klik på OK, når du er tilfreds med dine valg på alle tre faner.

Indstillinger for tastaturlayout
Bogstavrækkefølgen på nogle færdige tastaturer kan automatisk
omarrangeres, så de passer til brugere med anderledes inputmetoder og
kendskab til tastatur. På tidspunktet for skrivning af dette, gælder det følgende
sidesæt:

· Under tekst: Words Pronto, Words Pronto Pro, Expressive Board, Phrase
Prediction og Phrase Prediction Pro.

· Under tastaturer: Simpel og Almindelig

· Hvis du opretter dit eget tastatur vha. tastaturtaster af typen smart knap, vil
de tasteknapper, du opretter, også svare til indstillingerne for
tastaturlayout.

Indstilling af foretrukket layout

1. Indstil din brugers foretrukne tastaturlayout i dialogboksen Tastaturlayout,
der kan åbnes på to måder:

· Anvend menukommandoen Indstillinger > Tastaturlayout.
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· Du kan også anvende menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt
> Guiden Konfiguration. I øverste række af knapper skal du klikke på
4: Juster brugerindstillinger. Klik på knappen Tastaturlayout

Dialogboksen Tastaturlayout vises:

Mange tastaturer kan skifte bogstavrækkefølgen i henhold til dine ønsker!

2. Foretag dit valg på listen, og klik på OK. Se, hvad du kan vælge, nedenfor.

SCAN-tastaturlayout

Vælg tastaturlayoutet SCAN for en scanningsbruger. Tasterne er arrangeret i
scanningsgrupper for at minimere scanningsprocessen for brugeren. De mest
hyppigt anvendte bogstaver eller taster er i første gruppe. I hver
scanningsgruppe kommer de hyppigst anvendte emner først. 

Tastaturlayout for brugere af scanning.

MARKØR-tastaturlayout

Brugere, der anvender mus dvæle som inputmetode, f.eks. med en hovedmus
eller en øjensporingsenhed, skal vælge MARKØR. Her er de oftest brugte
elementer opdelt i klynger i midten, så brugeren ikke skal bevæge markøren
ret langt. En bruger af berøringsskærm med god motorisk kontrol, kan også
være tilfreds med MARKØR.
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Layout til øjenstyring.
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QWERTY- og ABC-tastaturlayout

En bruger, der er vant til at arbejde med en mus, trackball eller et joystick, eller
en bruger, der anvender berøringsskærm eller hovedmus, som finder store
bevægelser lettere at kontrollere end små bevægelser, vælger enten QWERTY
eller ABC, afhængigt af hvilket layout, der er mest velkendt for brugeren.

Det almindelige QWERTY-tastatur.

ABC-tastaturet.

Datamapper
Se Flytning mellem to computere .

Indstillinger for billedfremviser
Indstillinger for billedfremviser gælder for det færdige sidesæt Billedfremviser.
De gælder også for et hvilket som helst brugerdefineret sidesæt, du opretter
med smarte knapper og/eller handlinger, der er specifikke for Billedfremviser.

Indstillingerne har indflydelse på hvilke mapper, der anvendes som billedkilder
til fremviseren. Mappen skal være angivet her for at billederne kan vises.
Billeder i ikke-angivne mapper vil ikke være synlige i billedfremviseren.

Sådan gøres billedmapper synlige i fremviseren

1. Tryk på SKIFT + F10, hvis du ikke kan se menuen.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Billedfremviser.
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Følgende dialogboks vises:

Dialogboksen Indstillinger for billedfremviser anvendes til at styre
kildemapper til billeder.

3. For at tilføje en billedmappe til listen skal du klikke på knappen Tilføj.

4. Vælg en mappe, der indeholder billeder fra standarddialogboksen i
Windows, og klik på OK.

5. Du returnerer til dialogboksen Indstillinger for billedfremviser. Klik på OK
igen. 

Se også

 Billedfremviser  i Anvendelse af færdige sidesæt191
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Indstillinger for webcam
Indstillinger for Webcam anvendes af det færdige sidesæt Webcam.

Du kan anvende denne dialogboks til at tilslutte et eller flere webcams til Tobii
Communicator.

Tilslutning af et webcam

1. Tryk på SKIFT + F10, hvis du ikke kan se menuen.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Billedfremviser.

Følgende dialogboks vises:

Tilslutning af et webcam til Communicator

3. Vælg det kamera, der skal anvendes, og klik på OK. 

Når du kører det færdige webcam-sidesæt, kan du se, om kameraet er
blevet tilsluttet.
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Det store billede er det, webcammets linse registrerer i øjeblikket.

Se også

Indstillinger for Webcam under Webcam  i Anvendelse af færdige sidesæt.

Indstillinger for premium udgave
 Premium-udgaven indeholder:

Indstillinger for infrarød

Indstillinger for e-mail

Indstillinger for musikafspiller

GSM-indstillinger

Chat indstillinger

Indstillinger for kalender

Indstillinger for infrarød kontrolenhed
Tobii Communicator 4, Premium Edition understøtter kontrol af miljøet vha. en
infrarød (IR) kontrolenhed. GEWA- og Tira2-kontrolenheder understøttes. Du
kan finde flere oplysninger på webstedet www.viking-software.com. Bemærk,
at MyTobii P-10 har en indbygget Gewa-enhed, der understøttes af Tobii
Communicator 4.
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Omverdenskontroller kan bruges til at betjene elektronik, såsom tv'er og dvd-
afspillere, til at trække gardiner fra, vende sider, åbne døre osv. Dog kan de
fleste brugere ikke bære rundt på en masse forskellige fjernbetjeninger, så vi
bruger IR-hovedkontrolenheder som GEWA eller Tira2 til at erstatte mange
forskellige fjernbetjeninger. 

Hovedkontrolenheder kan dog ikke have en separat knap for hver funktion, de
kontrollerer. De genanvender de samme  knapper igen og igen. Hvis en bruger
kan huske, hvordan dennes IR-hovedkontrolenhed stilles i "tv-tilstand" og 
derefter husker, hvilke knapper, der udfører hvad, i tv-tilstand, er det fint.  Et
Communicator-sidesæt vil være lettere for størstedelen af brugerne.

GEWA er en typisk
IR-
hovedkontrolenhed.
Kan du gætte, hvad
der sker, hvis du
trykker på 2 nu?

 

Et Communicator-
sidesæt kan have
forskellige sider og
dedikerede knapper til
hver funktion.

Fire trin til simplere fjernbetjeninger 

1. Indstillinger for infrarød gør det lettere for dig at slutte en GEWA eller
Tira2 til computeren.

2. Indstillinger for infrarød, Administrer fjernbetjeninger gør det muligt at
bruge den tilsluttede IR-hovedkontrolenhed til at "lytte" til andre
fjernbetjeninger og gemme de IR-signaler, du skal bruge. (Indstillinger for
infrarød, Administrer enhed  gør det også muligt at programmere din
GEWA).

3. I redigeringsvisning kan du oprette sidesæt med netop de knapper, som
din bruger har brug for.
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4. Endeligt kan du bruge fanen Infrarød-funktioner i dialogboksen Rediger
knaphandlinger til at "placere et IR-signal" på en Communicator-knap.

Når brugeren kører sidesættet vha. fjernbetjeningsfunktionerne, trykker
brugeren på en knap på computerskærmen. Communicator sender
oplysninger til den hovedfjernbetjening, der er sluttet til computeren, og
hovedfjernbetjeningen udsender det korrekte signal i retning af én af
brugerens IR-styrede enheder. 

Trin 1: Tilslut IR-hovedkontrolenheden

1. Følg den dokumentation, der fulgte med kontrolenheden, til at slutte
kontrolenheden til computeren. Åbn derefter dialogboksen Indstillinger for
infrarød på én af to måder:

· Anvend menukommandoen Indstillinger > Indstillinger for infrarød

· Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration. I øverste række af knapper skal du klikke på 4: Juster
brugerindstillinger. Klik på knappen Konfigurer infrarød

Dialogboksen Indstillinger for infrarød vises:

Anvendt med en GEWA- eller Tira2-kontrolenhed.

2. UnderInstallerede enheder skal du klikke på Tilføj og vælge den type
enhed, du har installeret. 

3. Klik på OK.

4. Under Kommunikationsport skal du enten vælge forbindelsesporten på
rullelisten eller klikke på Søg for at få Communicator til at finde porten for
dig.
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Test af GEWA-forbindelsen

Hvis du har tilsluttet en GEWA, skal du klikke på Administrer enhed.

Din GEWA er korrekt tilsluttet, hvis der ikke vises nogen rød fejlmeddelelse
øverst i denne dialogboks. Gå ned til overskriften Trin 2.

Test af Tira 2-forbindelsen

1. Klik på Administrer fjernbetjeninger  i ovenstående dialogboks.

Følgende dialogboks vises:

Du skal prøve at lære Tira2-enheden noget for at se, om den er korrekt
tilsluttet.

2. Under listen i venstre side skal du klikke på Tilføj og derefter på OK for at
tilføje et fiktivt navn for en fjernbetjening.

3. Under listen i højre side skal du klikke på Tilføj og derefter på OK for at
tilføje et fiktivt navn for en knap.

Knappen Lær er aktiveret.

4. Klik på Lær. 



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Indstillinger 301
301

Du har netop testet forbindelsen mellem Communicator og Tira2. 

– Hvis der ikke blev vist en fejlmeddelelse, er Tira2 korrekt tilsluttet. 

– Hvis der blev vist en fejlmeddelelse, skal du læse om fremgangsmåden
for oprettelse af forbindelse til computeren i dokumentationen til Tira2.

Trin 2: Indsamling af signaler vha. Administrer
fjernbetjeninger

Hvis du har en Tira2-IR-kontrolenhed, skal du udføre dette trin. Tira2 husker
ikke signaler. Derfor skal du indsamle signalerne, gemme dem i Communicator
og sende dem fra Communicator gennem Tira2.

Du kan bruge en GEWA IR-kontrolenhed på samme måde, hvis du vil have, at
Communicator-sidesættet fungerer, uanset hvilken IR-kontrolenhed, der er
tilsluttet, eller hvordan den er programmeret. Dog har en GEWA-kontrolenhed
en stor hukommelse med flere niveauer til lagring af signaler. Hvis du har en
GEWA, kan du vælge at springe over dette trin. Se i stedet Administrer enhed
for at få vist, hvad der er programmeret i GEWA eller for at programmere den.

Først skal du bruge nogle navngivne steder til at lagre signaler:

1. I dialogboksen Indstillinger for infrarød, som er vist ovenfor, skal du
klikke på Administrer fjernbetjeninger.

Følgende dialogboks vises:
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Dialogboksen til opsamling af IR-signaler.

2. Hvis du har en XML-fil med signaldefinitioner for en fjernbetjening, f.eks.
en tv-fjernbetjening, skal du klikke på Importer  nu.

3. På listen til venstre skal du tilføje et navn for hver individuel fjernbetjening
(ligesom en tv-fjernbetjening), du vil erstatte med din kombination af
Communicator + IR-hovedkontrolenhed.

4. Vælg et navn på en fjernbetjening på listen til venstre. På listen til højre
skal du tilføje et navn for hver knap på fjernbetjeningen, som brugeren
kunne få brug for at "trykke på".

Når du har alle "slottene" på plads, er du klar til at begynde at lagre
signaler:

1. Vælg et navn på en fjernbetjening på listen til venstre. På listen til højre
skal du vælge en knap til den pågældende fjernbetjening.

2. Tag nu den faktiske fysiske fjernbetjening, og ret den mod IR-
hovedkontrolenheden, der er sluttet til din computer.

3. Klik på Lær i dialogboksen.

4. På den faktiske fysiske fjernbetjening skal du trykke på den knap, du valgte
navnet på.
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Hvis Tira2 eller GEWA kan registrere signalet, vil det blive beskrevet i
detaljeområdet:

Test af signalet

1. Klik på Send for at teste, hvad der sker, når du sender signalet. Du skulle
få samme respons, som hvis du havde trykket på den associerede knap på
den faktiske fysiske fjernbetjening. Hvis det ikke sker, skal du forsøge at
"lære" signalet igen.

2. Gentag trin 1-4 ovenfor for den næste knap.

3. Når du er færdig med at "lære" alle signalerne for en fjernbetjening, skal du
klikke på Eksporter og gemme en fil, der indeholder oplysningerne. Hvis
du passer på filen, behøver du ikke at gentage arbejdet for den
pågældende fjernbetjening.

4. Gentag for hver fjernbetjening.

5. Klik på OK, når du er færdig.

Trin 3: Oprettelse af dit sidesæt

Derefter skal du oprette de sider og knapper, der erstatter brugerens fysiske
fjernbetjening.

Se Oprettelse af dine egne sidesæt .66
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Trin 4: Handlingsknapper, der simulerer
fjernbetjeningsknapper

Hvis du anvender menukommandoen Knap > Knaphandlinger i
redigeringsvisning og kigger på fanen Infrarød, vil du se, at der er to
handlinger, der sender IR-signaler:

Send infrarød signal. Du kan føje denne handling til enhver almindelig knap.
Se nedenfor.

Tryk på fjernbetjeningsknap. Du kan kun føje denne handling til en smart
knap af typen Fjernbetjeningsknap. Se Oprettelse af dine egne smartknapper

. Dette fungerer kun med en programmeret GEWA sluttet til computeren.

Tilføjelse af handlingen Send infrarød signal

Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er sikker på
visningen.

1. Åbn et sidesæt med knapper, som du vil have til at fungere som
fjernbetjeningsknapper.

2. Klik på en knap for at vælge den.

3. Anvend menukommandoen Knap > Knaphandlinger.

Dialogboksen Knaphandlinger vises.
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4. Vælg fanen Infrarød.

5. Vælg handlingen Send infrarød signal.

6. Klik på Tilføj.

Følgende dialogboks vises:

Dette er den anbefalede indstilling. Hvis du har en GEWA, skal du lade de
to inderste niveauer være fri, hvis du anvender denne indstilling.

7. Øverst skal du vælge din sendeenhed (GEWA eller Tira2). Dit valg vil
bestemme, om der vises to eller tre indstillinger.

8. Vælg nu kilden til det signal, du vil sende:

Fra handlingskalder. Dette betyder, at Communicator-knappen lagrer IR-
signalet. Vi anbefaler denne indstilling i de fleste situationer. Når signalerne
er lageret i knapperne, kan du kopiere sidesættet til en anden computer,
hvor den stadig vil fungere på samme måde, så længe der er tilsluttet en
GEWA eller Tira2. (Det behøver endda ikke at være samme type
kontrolenhed!).

Fra fjernbetjeningsbiblioteket. Dette henter et signal fra det bibliotek, du
oprettede i trin 2. Så længe biblioteket ikke bliver redigeret, eller sidesættet
ikke flyttes, vil det fortsætte med at fungere. Hvis du flytter sidesættet til en
anden computer, skal du huske at eksportere biblioteket til en XML-fil,
kopiere det til den nye computer og importere biblioteket tilbage i
Communicator vha. dialogboksen Administrer fjernbetjeninger.
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Tryk på en knap på enheden. Dette valg er kun tilgængeligt, når der er
tilsluttet en GEWA. 

9. Når du har foretaget valg af signalkilde, skal du klikke på den relevante
knap for at identificere det signal, der skal bruges. Klik på OK i
underdialogboksen.

10. Klik på OK i dialogboksen Send infrarødt signal..

11. Klik på OK i dialogboksen Knaphandlinger..

Administration af GEWA vha. Administrer enhed

En infrarød GEWA-kontrolenhed har en hukommelse med flere niveauer. Du
kan bruge Tobii Communicator Premium Edition eller den software, der fulgte
med GEWA, til at få vist, hvad der er i hukommelsen, og til at administrere
niveauer og indholdet af hvert niveau.

Bemærk: Vi anbefaler, at du lader de to dybeste eller højest nummererede
niveauer i GEWA være fri for programmering. Dette giver dig mulighed for at
bruge GEWA mere fleksibelt som en "sender" af signaler, der er lagret i
fjernbetjeningsbiblioteket eller i en Communicator-knap. Se Indstillinger for
infrarød .

Sådan administreres en GEWA

1. Der skal være sluttet en GEWA korrekt til computeren. Se Indstillinger for
infrarød kontrolenhed , trin 1.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Indstillinger for infrarød.

3. I dialogboksen Indstillinger for infrarød skal du klikke på Administrer
enhed

Følgende dialogboks vises:

261
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Administration af den infrarøde GEWA-hovedkontrolenhed.

Knapper på enheden: I dette afsnit øverst til venstre vises en liste over
niveauer. Vælg ét niveau på listen til venstre for at få vist, hvilke knapper er
defineret. Det niveau og den knap, du vælger her, er også dem, der skal
programmeres, nulstilles eller gemmes vha. ét af de andre afsnit i denne
dialogboks.

Send og modtag: Knappen Registrer signal gør det muligt at "træne" din
GEWA ved at sende signaler til den fra en anden fysisk fjernbetjening, f.
eks. en tv-fjernbetjening. Bemærk, at signalet gemmes i den knap, der er
valgt i venstre side. Når du mener, at du har registreret signalet, kan du
teste det ved at klikke på Send signal eller Send signal kontinuerligt.

Nulstil signaler: Brug med forsigtighed. I dette afsnit kan du rydde de
gemte signaler fra hele GEWA-enheden fra ét valgt niveau eller fra én
valgt knap.

Gem og indlæs ekstern fil: Med disse knapper kan du gemme et
programmeret niveau fra GEWA'en som en XML-fil på din computer. Du
kan også indlæse et gemt niveau i GEWA'en igen.
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4. Klik på OK, når du er færdig med at administrere din GEWA. Hvis du
klikker på Annuller, lukkes dialogboksen blot. De ændringer, du foretog i
GEWA-programmeringen vha. dialogboksen, fortrydes ikke.

Indstillinger for e-mail
Tobii Communicator 4, Premium Edition indeholder en komplet e-mail-klient.

· Hvis din bruger skal sende/modtage e-mail via POP3/SMTP vha. af et
Communicator-sidesæt, skal du konfigurere e-mail-klienten. 

· Hvis din bruger anvender en almindelig webbaseret posttjeneste, f.eks
Gmail, skal tjenesten give adgang til POP3- og SMTP-servere for at
fungere med e-mail-funktionen i Communicator.

· Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du vælge et e-mail-sidesæt til
brugeren. Se Valg af sidesæt til brug .

Udfyldning af indstillingerne for e-mail

1. Hvis du har oprettet mere end én Communicator-bruger, skal du sikre, at
den bruger, du vil konfigurere e-mail for, er den aktuelle bruger. Se 
Brugerprofiler .

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Indstillinger for e-mail.

3. Kontroller indstillingerne på hver fane, som beskrevet nedenfor.

4. Klik på OK for at gemme dine indstillinger.

Fanen Konto

De oplysninger, du skal angive på den første fane, Konto, leveres normalt af
brugerens internetudbyder.

46
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De oplysninger, der kræves her, kommer fra brugerens internetudbyder.

Fanen Modtagelse

På denne fane angives, hvad der skal ske, når brugeren modtager e-mail.

Overvej, hvordan brugeren er i stand til at håndtere afbrydelser.
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Hvis du markerer Efterlad en kopi af e-mailen på serveren, vil den
lagerplads, som brugerkontoen er tildelt, til sidst blive opbrugt. Derfor bør
kopier ikke gemmes for længe. Hvis der dog efterlades en kopi på serveren i et
par dage, betyder det, at hvis brugeren utilsigtet sletter eller mister en vigtig e-
mail, kan den gendannes.

Hvis du ikke markerer Søg efter nye meddelelser, skal brugeren aktivt trykke
på en knap for at søge efter og hente nye e-mails. Hvis brugeren glemmer at
trykke på knappen, modtages ingen e-mail. 

Hvis du dog vil gøre handlingen automatisk ved at markere Søg efter nye
meddelelser, skal du have en åben internetforbindelse. Hvis denne computer
har en forbindelse, der altid er åben (bredbånd), kan søgeperioden være
hyppig – lavt antal minutter. Hvis computeren derimod anvender et modem til
at opnå adgang til internettet, kan hvert adgangsforsøg afbryde brugeren.
Overvej at indstille til et højt antal minutter eller et antal timer for automatisk
søgning. 

Afspil lyd, når nye e-mails bliver modtaget. Vælg denne indstilling, hvis
computere har en internetforbindelse, der altid er åben, og du har har markeret
Søg efter nye meddelelser.... 

Fanen Levering

Levering beskriver, hvad der sker med udgående e-mail, dvs. e-mail, som
brugeren sender.

Fanen Levering til e-mail-indstillinger.

Godkendelsesoplysninger skal leveres af brugerens internetudbyder.
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Meddelelse: Overvej, om din bruger vil opleve hver meddelelse som en
velkommen velkomst eller som en irriterende forstyrrelse.

Kontaktpersoner: Du skal sandsynligvis markere denne indstilling for at spare
din bruger besværet med at indtaste adresser. Det er normalt langt lettere at
slette  mange uønskede adresser end at skulle indtaste en enkelt ønsket
adresse. 

Fanen Avanceret

Flere indstillinger for e-mail.

Godkendelse: Som før angivet, skal disse oplysninger leveres af brugerens
internetudbyder. 

Før log over kommunikation: Marker ikke denne, medmindre du ved,
hvordan du opnår adgang til og tolker logfilerne. Forklaring af dette ligger uden
for denne dokumentations område.

Vedhæftede filer: Kan din bruger vurdere sikkerheden af vedhæftede filer,
eller er computeren godt beskyttet med anti-spam-, antivirus- og (om
nødvendigt) børnebeskyttelsessoftware? I så fald kan du markere Tillad åbning
af vedhæftede filer. 

Mapper: Brug mappeknappen til at tømme overfyldte e-mail-mapper, eller
forsøg at gendanne e-mail-mapper, der ikke fungerer.
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Se også

Egenskaber for e-mail i slutningen af emnet E-mail  under Anvendelse af
færdige sidesæt.

Indstillinger for musikafspiller
Hvis din bruger anvender ét af sidesættene for musikafspilleren i Premium-
udgaven, skal du bruge Indstillinger for musikafspiller til at definere hvilke
mapper på computeren, der indeholder musikbiblioteket.

Der er to måder at åbne Indstillinger for musikafspiller på: 

· Anvend menukommandoen Indstillinger > Indstillinger for
musikafspiller.

· Anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Guiden
Konfiguration. I øverste række af knapper skal du klikke på 4: Juster
brugerindstillinger. Klik på knappen Konfigurer musikafspiller.

Konfiguration af musikbiblioteket

I Indstillinger for musikafspiller skal du klikke på Tilføj for at vælge en mappe,
hvor der er placeret musikfiler.

Vælg en sti og en mappe på listen, og klik på Fjern for at angive, at en mappe
ikke bør bruges til at opbygge musikbiblioteket.

Bemærk! Du behøver ikke at gendanne biblioteket, når du tilføjer eller fjerner
en mappe. Tobii Communicator søger automatisk efter ny musik eller nye
mapper under Valgte musikmapper.

Tilføj så mange musikmapper til Musikbiblioteket, som du ønsker.
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Marker Genskab musikbiblioteket nu, hvis du har redigeret tags (f.eks.
oplysninger om album, kunstner og sang) til dit musikbibliotek med et eksternt
redigeringsprogram. Genskab vil opdatere alle tags, ikke kun musikken.

GSM-indstillinger
 Premium-udgaven af Tobii Communicator 4 understøtter: 

· Tekstmeddelelser (SMS) på en mobiltelefon.

· Telefonopkald, der foretages gennem et hovedsæt, der er tilsluttet til et
PCMCIA-mobiltelefonkort, der er indsat i computeren. (Husk at udfylde
formularen Telefoni i dialogboksen Indstillinger - se nedenfor).

Hvilke telefoner?

Se den opdaterede liste over understøttede telefoner og PCMCIA-kort på http://
www.viking-software.com/mobiles.

Valg af et sidesæt

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du vælge eller oprette et sidesæt til
brugeren, som anvender funktionen til SMS eller telefonopkald.

Udfyldning af indstillingerne for mobiltelefon

1. Hvilken bruger vil du lave indstillinger for? Hvis du har oprettet mere end en
bruger i Communicator, skal du sørge for, at den rigtige bruger er logget
på. Om nødvendigt henvises til Ændring af bruger  under Brugerprofiler.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Indstillinger for mobiltelefon.

Du kan også få vist indstillingerne for mobiltelefon på følgende måde:
Anvend menukommandoen Filer > Kør specielle sidesæt > Guiden
Konfiguration. I øverste række af knapper i guiden Konfiguration, skal du
klikke på knappen 4:Juster brugerindstillinger. Klik på knappen
Konfigurer mobiltelefon.
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3. Kontroller og juster indstillingerne på hver fane, som beskrevet nedenfor.

Fanen Generelt er altid nødvendig. 

4. Klik på OK for at gemme dine indstillinger.

Fanen Generelt: Tilslutning af din telefon

Brug denne fane til at angive, om Communicator kan "se" den tilsluttede
mobiltelefon.

Vælg automatisk: 

Følg vejledningen til din mobiltelefon for at tilslutte den til computeren.

Start derefter Communicator og tryk på denne knap for at få Communicator til
at finde telefonen eller telefonkortet.

Forbindelsen kan foretages via Bluetooth eller en USB-forbindelse, et PC-kort
osv., så længe forbindelsen registreres som en COM-port på computeren –
fysisk eller virtuelt.  Hvis Communicator ikke registrerer telefonen, selvom
computeren gør det, skal du se dokumentationen til telefonen for at definere en
virtuel COM-port.

Indgående og udgående meddelelser

Udfyld disse to formularer, hvis brugeren skal anvende tekstmeddelelser
(SMS) på telefonen eller telefonkortet.

Tag hensyn til brugerens evner, når du besvarer spørgsmål om, hvordan
meddelelser skal slettes, eller om brugeren skal have besked herom. Kan
brugeren selv slette meddelelser? Vil meddelelsen om udgående beskeder
forstyrre brugeren mere end det gavner?
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Hvis mobiltelefonen er et computerkort, bør du vælge at lade programmet holde lageret

på telefonen tomt.

Telefoni (mobiltelefonopkald)

Du skal udfylde denne formular, hvis brugeren har et trådløst telefonkort med
et tilsluttet hovedsæt installeret på computeren.

1. Marker feltet: Aktiver telefonifunktionen.

Communicator deaktiverer ventende opkald, når telefonkortet anvendes til
at foretage stemmeopkald.

2. Udfyld resten af formularen, så det passer til brugeren.

3. Klik på OK.

Avanceret

Fanen Avanceret gør det muligt at logge telefonhandlinger, om nødvendigt til at
dokumentere tekniske problemer eller misbrug af telefonen.

Chat indstillinger
 Premium-udgaven af Tobii Communicator 4 understøtter chat.

Se også Chat (onlinemeddelelser)  for at få vist alle forudsætninger og for at
se, hvordan du anvender chat.

For at chatsidesættene kan fungere skal oplysninger om brugerens allerede
eksisterende chat-konto indtastes i dialogboksen Chatindstillinger på fanen
Konto. 
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For at vinde denne dialogboks i Tobii Communicator skal du anvende
menukommandoen Indstillinger > Chatindstillinger. 

Vælg et Chat-netværk (MSN, ICQ eller AIM/AOL), og indtast brugerens login-
oplysninger for det pågældende netværk.

Hvis brugeren ikke allerede har en konto, skal du gå til www.aim.com, www.
msn.com eller www.icq.com først og oprette en konto. Bemærk, at de
indstillinger vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, som du foretager på det
kommercielle websted, hvor du opretter kontoen, vil have en indflydelse på,
hvem der kan kontakte brugeren. 

Hvis brugeren ikke ønsker automatisk login, skal du bemærke, at denne
dialogboks kan anvendes til nemt at logge af og på det pågældende chat-
netværk uden faktisk at være på et chat-sidesæt.

Kontaktpersoner

Fanen Kontaktpersoner viser kun en liste over kontaktpersoner til chat, ikke til
e-mail eller telefon. Du skal kende skærmnavnet på en chat-kontaktperson for
at tilføje personen her. 

Meddelelse

Fanen Meddelelser gør det muligt at styre, hvor meget Chat forstyrrer
brugeren.

http://www.aim.com
http://www.msn.com
http://www.msn.com
http://www.icq.com
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Indstillinger for kalender
 Premium-udgaven af Tobii Communicator 4 har en kalenderfunktion.

Se Kalender  under Anvendelse af færdige sidesæt for at finde ud af,
hvordan du finder og anvender kalendersidesæt.

Dialogboksen Indstillinger for kalender styrer lyden for aftalepåmindelser,
hvilket symbol, der anvendes til at vise en aftale, samt hvilke nationale
helligdage, der skal markeres på kalenderen.

Sådan ændres Indstillinger for kalender

1. Hvilken bruger vil du lave indstillinger for? Hvis du har oprettet mere end en
bruger i Communicator, skal du sørge for, at den rigtige bruger er logget
på. Om nødvendigt henvises til Ændring af bruger  under Brugerprofiler.

2. Anvend menukommandoen Indstillinger > Indstillinger for kalender.

Følgende dialogboks vises:

I dialogboksen Indstillinger for kalender kan du bestemme hvilke nationale
helligdage, du ser.

3. Vælg en lydfil, som Tobii Communicator skal afpille, når et aftaletidspunkt
er nået.

4. Hvis du ønsker det, kan du vælge din egen grafik til at angive, at der er en
aftale på en dato. Hvis du lader feltet være tomt, vil Communicator
anvende en asterisk (*) til at angive, at du har en aftale på en given dato.

5. Hvis du vil have, at helligdage skal markeres med rødt på kalenderen, skal
du vælge det sæt nationale helligdage, der skal anvendes.
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6. Hvis du ønsker at fjerne alle aftaler, skal du klikke på Fjern aftaler.

7. Klik på OK.

Se også

Egenskaber for kalender  styrer fremhævning i kalenderen.222



Administration af flere
brugere eller
computere

Kapitel

X





© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Administration af flere brugere eller computere 321
321

Brugerprofiler
En enkelt Tobii Communicator-installation bruges ofte af en eller flere
terapeuter og en eller flere brugere. Eller du kan have brug for at få din
installation til at simulere en af brugernes installationer, så du kan se, hvordan
et sidesæt vil fungere for den bruger. 

Tobii Communicator giver dig mulighed for at definere alle de brugere, du har
behov for, på den samme installation (en computer med Communicator.) 

Hver bruger kan have sine egne indstillinger: F.eks. kan terapeuten anvende
musestyring, mens en bruger på den samme computer anvender scanning og
en kontakt.

Hver bruger kan have adgang til hendes egne sidesæt, hendes egen e-mail-
konto osv.

Hvis der kun kan være én bruger, er brugernavnet Gæst

Hvis du ikke har brug for at have separate brugere på Tobii Communicator,
kan du fortsætte med at bruge systemet med en enkelt brugerprofil. 

Denne brugerprofil oprettes automatisk, når du installerer Communicator, og
den kaldes Gæst.

Medmindre du opretter flere brugere, foreslår Tobii Communicator, at du
gemmer alt det materiale, som brugeren laver, såsom sidesæt og Mine
indspillede lyde, i Dokumenter/Tobii Communicator 4/Gæst.

Sådan opretter du en ny bruger

1. Tryk på F10, hvis du ikke kan se menulinjen.

2. Hvis du vil oprette en bruger mere, skal du anvende menukommandoen 
Indstillinger > Brugere > Administrer brugere.

Følgende dialogboks vises:
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Gæstebrugeren er altid til stede.

3. Klik på Tilføj.

Følgende dialogboks vises:

Beskriv gerne hver bruger.

4. Angiv et brugernavn og en beskrivelse. 

5. Hvis du har et billede af brugeren eller et symbol, som du vil lade
repræsentere brugeren, skal du klikke på Gennemse.

Standarddialogboksen Åbn i Windows åbnes.

6. Find og vælg filen med billedet eller symbolet.

7. Klik på Åbn i dialogboksen Åbn.

8. Klik på OK i dialogboksen Brugeroplysninger.



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Administration af flere brugere eller computere 323
323

Communicator opretter en mappe for denne bruger og en undermappe for
hans sidesæt: Mine dokumenter/Tobii Communicator/Johnny/Mine
sidesæt. 

Ændring af den aktuelle bruger

1. Anvend menukommandoen Indstillinger > Brugere > Skift bruger. 

Eller anvend menukommandoen Filer > Kør specielt sidesæt > Skift
bruger.

Følgende dialogboks vises:

Vælg en ny bruger, og klik på OK.

2. Klik på navnet på den bruger, du vil skifte til.

3. Klik på OK.

Sådan angives en startbruger

Forestil dig, at terapeuten LAR og brugeren Johnny begge to bruger
Communicator på skolens computer. Johnny er kontaktbruger, og det er
sværere for ham at forstå og anvende kommandoer i programmet.

LAR angiver Johnny som startbruger, så når Communicator starter, kører
Johnnys hjemmeside, og det er Johnnys indstillinger for inputmetoder, der
gælder.

1. Tryk på F10, hvis du ikke kan se menulinjen.

2. Angiv menukommandoen Indstillinger > Brugere > Skift startbruger.

Følgende dialogboks vises:
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Hvis du har flere brugere, er den midterste valgmulighed måske bedst.

3. Klik på Start med denne brugerfor at angive en bestemt bruger som
startbruger.

4. Vælg brugernavnet fra rullelisten.

5. Klik på OK.

Valg af bruger, hver gang Communicator starter

Forestil dig, at Johnny og Tom begge to bruger den samme computer på en
skole eller et rehabiliteringscenter. Hvorfor? Måske er Toms indstillinger for
input meget anderledes end Johnnys, og Tom bruger nogle helt andre sidesæt
og en anden hjemmeside. 

I så fald vil du gerne indstille Communicator til at lade en eller anden vælge
bruger, hver gang programmet starter.

1. Tryk på F10, hvis du ikke kan se menulinjen.

2. Angiv menukommandoen Indstillinger > Brugere > Skift startbruger.

Følgende dialogboks vises:

Hvis du har flere brugere, er den midterste valgmulighed måske bedst.

3. Vælg den anden indstilling, Lad mig vælge bruger ved start.

4. Klik på OK.
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5. Luk Communicator.

6. Når du starter Communicator igen, starter Communicator i kørselsvisning,
med et sidesæt, hvor du kan vælge den bruger, der skal startes med:

Bemærk, at denne side kan anvendes af en bruger uanset styremetode!

Anvendelse af to computere: Eksport og import
I version 4.2 har vi tilføjet den simple, men effektive funktion til eksport/import,
som kunderne har efterspurgt.

Nu er det meget nemt at flytte en bruger fra en computer til en anden eller
oprette sidesæt og opsætninger på din egen computer og derefter overføre
dem til brugerens maskine. 

Indstillinger og data (sidesæt, kontaktpersoner og lignende) eksporteres til og
importeres fra en arkiv-fil.  Navnet på en arkivfil har filtypen .vse.

Eksporter: Kopiér brugerens oplysninger til et arkiv

For at kopiere brugerens sidesæt eller indstillinger til en ny computer - eller til
en anden bruger på samme computer, skal du gøre følgende:

1. Hvilken bruger vil du oprette et arkiv til? Hvis du har oprettet mere end en
bruger i Communicator, skal du sørge for, at den rigtige bruger er logget
på. Om nødvendigt henvises til Ændring af bruger  under Brugerprofiler.

2. Anvend menukommandoen Filer > Importer og eksporter indstillinger
og data.

Guiden Import/Eksport åbnes, og du får vist følgende dialogboks:
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Vælg Eksporter.

3. Vælg Eksporter, og klik på Næste.

4. I næste trin i guiden bliver du bedt om at vælge eksporttype. Hvis du ikke
er sikker, skal du vælge Brugerdefineret eksport og klikke på Næste.

I udvælgelsesdialogboksen for Brugerdefineret eksport kan du se alle de
oplysninger, der kan eksporteres. Når du klikker på en linje i listen, får du
en yderligere forklaring i højre side.

Du ser dette trin, hvis du vælger Brugerdefineret eksport. Du får yderligere
oplysninger om hver valgmulighed.
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Marker afkrydsningsfelterne for at angive, hvad du ønsker at inkludere. Klik
på Næste, når du har foretaget dit valg.

5. I næste trin skal du skrive et navn på arkivfilen og vælge en mappe til at
gemme den i. Eller bruge den mappe, som systemet foreslår. (Du skal
kende denne placering for at kopiere arkivet eller importere det).

Navngiv arkivet og bestem hvilken mappe, det skal placeres i.

6. Klik på Næste. 

Du får vist statusmeddelelser. Når arkiveringen er fuldført, modtager du en
meddelelse herom. 

7. Klik på Udfør.

Importer indstillinger og data fra et arkiv

Når du har lagret sidesæt og/eller indstillinger i et arkiv, kan du:

· Kopiere filen til et flytbart medie eller sende den som en vedhæftet fil til en
e-mail for at flytte den til en ny computer.

· Importer indstillingerne og dataene fra arkivet til en anden bruger på denne
computer eller en anden computer, hvor Tobii Communicator er installeret. 

1. Anvend menukommandoen Filer > Importer og eksporter indstillinger
og data.

Guiden Import/Eksport åbnes, og du får vist følgende dialogboks:
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Første trin i guiden Importer/Eksporter.

3. Vælg Importer, og klik på Næste.

Tobii Communicator prøver at vise dig arkivfilerne (af typen .vse) på din
computer. 

Det kan være nødvendigt at bruge mappehierarkiet i venstre side for at
lokalisere den mappe, hvor du lagrede eller kopierede arkivfilen:

Vælg hvilken mappe og arkivfil, der skal importeres.

4. Vælg den mappe, hvor arkivet er placeret. Vælg den arkivfil, der skal
importeres. Klik på Næste.

Du ser trinnet Vælg bruger. 



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Administration af flere brugere eller computere 329
329

Tobii Communicator viser alle brugere på den aktuelle computer.

5. Vælg en eksisterende bruger, eller opret en ny Communicator-bruger på
denne computer. Se Brugerprofiler  for at få flere oplysninger om
forskellige brugere.

6. Klik på Næste.

Du får vist statusmeddelelser. Når importen er fuldført, modtager du en
bekræftelsesmeddelelse.

7. Klik på Udfør.

Licenskrav
En Communicator-licens gælder kun til én bruger: den person, der skal køre
sidesættene.

En terapeut kan benytte en brugers licens.

Evalueringskopi

Du kan få en gratis evalueringskopi af Tobii Communicator 4. Alle kan anvende
en evalueringskopi inden for tidsgrænsen.
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Terapeuter og personlige assistenter

En terapeut eller en personlig assistent kan bruge en evalueringskopi på deres
egen computer på ubestemt tid.

Deaktivering

Hvis du skal bruge én licens på to forskellige computere, kan du installere på
begge computere, selv om kun én installation kan aktiveres ad gangen.
Anvend kommandoen Hjælp > Deaktiver for at deaktivere en installation,
inden den anden aktiveres med din produktnøgle.

Du kan gentage denne handling så ofte det er nødvendigt.

Sidesætoplysninger og sikkerhed
Dialogboksen Egenskaber har tre faner. Fanen Oplysninger og fanen Formål
indeholder felter, som du kan bruge til at identificere dig selv, levere
kontaktoplysninger og forklare mere om displayet. 

Når du har brugt tid på at oprette et godt designet og velfungerende display, vil
du eventuelt dele det med andre eller sælge dit arbejde.

Men når andre bruger dit arbejde, er du muligvis ikke i nærheden til at forklare
ting.

Føj forklarende oplysninger til dine filer vha. kommandoen Filer > Egenskaber
for sidesæt. Du kan bruge fanen Oplysninger og fanen Formål til at sende
"integreret" dokumentation og "integrerede" kontaktoplysninger i dit sidesæt:

Det er en god ide at udfylde dette, hvis du påtænker at distribuere sidesættet.
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Fanen Formål har masser af plads til en forklaring.

Den fjerde fane er fanen Sikkerhed.

Brug fanen Sikkerhed til at beskytte dig mod utilsigtede eller uautoriserede
ændringer af dit display. Du kan også beskytte filen mod uautoriseret
distribution.

Fanen Sikkerhed gør det muligt at bestemme, hvem der kan anvende dit
sidesæt.
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Forhindring af uautoriseret redigering

Hvis du beskytter sidesættet med en adgangskode, skal du (eller enhver
anden), der forsøger at redigere filen, indtaste adgangskoden. Displayet kan
stadig bruges i kørselsvisning uden indtastning af en adgangskode.

Sådan beskyttes dit sidesæt med en adgangskode:

1. Du skal være i redigeringsvisning. Tryk på SKIFT+F5, hvis du ikke er
sikker på, hvilken visning du er i. 

2. Anvend menukommandoen Filer > Egenskaber for sidesæt.

3. Gå til fanen Sikkerhed.

4. Indtast nøjagtigt den samme adgangskode to gange:

Oprettelse af adgangskoden til sidesættet.

5. Klik på OK.

Alle, der forsøger at åbne sidesættet i redigeringsvisning, får herefter vist
denne dialogboks.

Adgangskodebeskyttelse til redigering.
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Forhindring af uautoriseret kopiering

Adgangskoden spiller også en rolle for forhindring af uautoriseret distribution.

1. Beskyt sidesættet med en adgangskode, der skal indtastes to gange, som
beskrevet ovenfor.

Feltet Computer-id viser altid id'et for den computer, du arbejder på. 

2. Fremhæv id-nummeret i det grå felt, og tryk på CTRL+C for at kopiere
det. 

Tilføj din computers id-nummer for at forhindre, at der køres uautoriserede
kopier på andre computere.

3. Placer markøren i feltet Tilladt ID, og tryk på CTRL+V for at indsætte det i
id'et.

4. Klik på OK.

Sidesættet vil nu fungere i kørselsvisning på denne computer, uden at der
bedes om en adgangskode. Hvis du vil arbejde med sidesættet i
redigeringsvisning, skal du angive adgangskoden. 

Hvis filen kopieres til en anden computer uden din viden eller hjælp,
ændres feltet Computer-id så det svarer til den "stjælende" computer. 

Dog ændres værdien i feltet Tilladt ID ikke. Da de to felter er udfyldt, men
ikke er overensstemmende, skal adgangskoden også angives, før
sidesættet fungerer i kørselsvisning. På samme måde er det kun en
person, der kender adgangskoden, som vil kunne ændre fanen Sikkerhed
og fjerne beskyttelsen.
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Indstillinger > Brugere > Skift bruger     321

Indstillinger > Datamapper     294

Indstillinger > E-mail     308

Indstillinger > Fremhævning     287

Indstillinger > GSM     313

Indstillinger > Indstillinger for infrarød     297

Indstillinger > Indstillinger for scanning     235

Indstillinger > Lyd     262, 269, 271

Indstillinger > Mobiltelefon     313

Indstillinger > Musesimulering     237, 247

Indstillinger > Musikafspiller     312

Indstillinger > Ordprædiktion     288

Indstillinger > Styremetode     54

Indstillinger > Tastaturlayout     291

Indstillinger for auditiv tilbagemelding     269

Indstillinger for e-mail     308

Indstillinger for GEWA     297

Indstillinger for infrarød fjernbetjening     297

Indstillinger for meddelelser     313

Indstillinger for musesimulering     247

Indstillinger for musikafspiller     312

Indstillinger for ordprædiktion     288

Indstillinger for SMS     313

Indstillinger for Tira2     297

Indsæt specielt     162

Indsæt udseende     107

Indtastning     176, 288

Indtastning, oplæs     271

Inkluderede materialer     33

Installer Communicator     21

IR (Infrarød)     297

IR-enhed, administrer     306

- J -

Joystick, brugerstyring     54

Juster knapper     115

Justering af tekst på knap     83

Justeringsgitter     115

- K -

Kant, fjern     105

Kantkant     105

Knap > Egenskaber for tekst     83

Knap > Fjern billede     86

Knap > Indsæt billede     86

Knap > Kan ikke vælges     118

Knap > Knaphandlinger     135

Knap > Link     100

Knap > Lyd     89

Knap > Skjult     118

Knap > Smart Knaptype     142

Knap > Tildel tastetryk     93

Knap > Video     92

Knap dupliker     73

Knap Smart     139, 142

Knap tegn     105

Knap usynlig     118

Knap, der ikke kan vælges     118

Knapbillede     86

Knapform     105

Knapgitter     70

Knaphandlinger     135

Knapindhold     79

Knapkopiering     160

Knapmarkør     287

Knapredigering i kørselsvisning     36

Knapredigering i redigeringsvisning     39

Knapskabeloner     131, 139

Knaptekst     81

Knaptilpasningsstørrelse     115

Kolonne, tilføj eller fjern     70

Kommandoer på knapper     135
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Kommandoer på sidesæt     138

Kommandoer ved åbning/lukning af en side     137

Kommunikationsvindue     144

Kontakt, anvend i Windows     237

Kontakt, brugerstyring     54

Kontakt, indstillinger     235

Kontakt, lydtilbagemeldinger ved brug af     269

Kontakt, scanningsmarkør     234

Kontaktbrugere, scanning     227

Kontaktpersoner, administrer     275

Konvertering af Boardmaker-filer     169

Kopiér (dupliker) knap     73

Kopier handlinger     162

Kopier knap     160

Kopier knapskabeloner     131

Kopier knapudseende     107

Kopier mellem computere     325

Kopier mellem sidesæt     163

Kopier udseende     162

Kør Communicator     24

Kør i vindue     94

Kør sidesæt     29, 94

Kørselsvisning     13, 26

Kørselsvisning sammenlign     28

- L -

Layout > Fordel jævnt     115

Layout > Juster     115

Layout > Juster > Tilpas til gitter     115

Layout > Tilpas størrelse     115

Layout, tastatur     291

Licens     329

Link sider     100

Liste over udsagnsord     279

Liste, kontaktpersoner     275

Lister, ord     277

Lyd på knap     89

Lyd, aktivering     261

Lyd, indspil     266

Lyd, oplæs indtastning     271

Lydbibliotek     263

Lydoversigt     260

- M -

Mapper     98

Margin på knap, se forskydning     83

Markering     76

Markering i Kørselsvisning     287

Markør til musesimulering     251

Markør, musesimulering     251

Markør, scannings-     234

Markørfarve     287

Markørudseende     287

Meddelelsesvindue     144

Menuer i kørselsvisning     30

Mine indspillede lyde     266

MP3-afspiller     312

MPE-filer     92

MPEG-filer     92

MPG-filer     92

Musesimulering     237

Musesimulering, start     249

Musesimuleringsværktøjslinjer     241

Musikbibliotek     312

MyTobii som styremetode     54

MyTobii, Sidesæt til     175

- N -

Navigation i sidesæt     100

Navne på kontaktpersoner     275

Navngivning af sider     66, 124
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Nummerer sider     124

Ny bruger     321

Ny side     66

Nye funktioner i version 4     16

Næste side, gå til     100

- O -

Objekt dupliker     73

Omdøbning af et sidesæt     167

Omverdenskontrol     297

Opdater Communicator     24

Oplæs knaptekst     89

Oplæs mens du skriver     271

Oplæs, udtale     280

Oplæser, brug enkelt     269

Opret bruger     321

Opstilling af knapper     115

Opsætningsvisning (gammel term)     26

Ordbøger     277

Ordlister     277

Ordprædiktion     277

Ordprædiktion, sætninger     276

Organiser Mine sidesæt     282

- P -

Palet, farve     120

Pegeværktøj     62

Placering af data     294

Pop-op med guidearrangering     155

Pop-op'er med guidearrangering     155

Pop-op-position     155

Pop-op-sider     155

Premium-udgave     13, 297

Prioritet til scanning     230

Profiler, bruger-     321

Programlicens     329

Prædiktion, sætninger     276

Punkter i Redigeringsvisning     115

- Q -

QWERTY-layout     291

- R -

Radarscanning     238

Rakkefølgen af taster på tastatur     291

Rediger > Indsæt     160

Rediger > Indsæt specielt > Handlinger osv..     162

Rediger > Indsæt specielt > Udseende     162

Rediger > Kopier     160

Rediger > Marker alt     76

Rediger en knap i kørselsvisning     36

Rediger knaptekst     81

Rediger værktøjskasse     62

Redigering af en knap i redigeringsvisning     39

Redigeringsmenukommandoer     78

Redigeringsvisning     13, 26

Redigeringsvisning sammenlign     28

Repliker knap     160

Række, tilføj eller fjern     70

Rækkefølge til scanning     230

Rækkefølgen af sider     124

Rækkefølgen af taster på tastaturet     291

- S -

Sammenlign Kørselsvisning og Redigeringsvisning    
28

SAPI     262

Scan, brug kan ikke vælges     118

Scanning, lydtilbagemeldinger under     269



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 Brugervejledning

Administration af flere brugere eller computere340

Scanning, styremetode     54, 227

Scanning, tastaturlayout     291

Scanningsgruppe, opret     230

Scanningshastighed     235

Scanningsmarkør     234

Scanningsmarkør, i musesimulering     251

Scanningsmetode     235

Scanningsrækkefølge     230

SD Pro-filer     169

Se, hvad der er i billedbibliotektet     259

Seneste version af Communicator     24

Side > Duplikér side     160

Side > Egenskaber for side     66, 104, 144

Side > Indstil som første side     93

Side > Ny     66

Side > Rediger gitter     70

Side > Slet     66

Side > Vis som pop-op     155

Sidebaggrund     104

Sidefarve     104

Sidegrupper     124

Sidehandlinger     137

Sidelinks     100

Sideliste     93

Sideliste, organiser     124

Sidenavne     124

Sidenumre     124

Sidesæt til bruger, vælg     46

Sidesæt, adgangskode     330

Sidesæt, færdigt     33

Sidesæt, hvor lagres     294

Sidesæt, kopier mellem     163

Sidesæt, opstart     57

Sidesæt, organiser     282

Sidesæt, åbn     98

Sikkerhed     330

Simulering, muse-     237

Skabeloner, knap     131

Skift visninger     29

Skjul en knap     118

Skrifttype     83

Skrivning     176

Skrivning af tekst     144

Skrivning på knap     81

Skyggefyldtype     105

Skærmbilleder, færdige     33

Slet et billede     86

Slet side     66

Smart Knap, opret     142

Smarte knapper, hvad er     139

Smarte knaptyper     139

SMS-indstillinger     313

Softwarelicens     329

Specielle sidesæt     32

Standardværktøjslinje     62

Standardværktøjslinjen, Kørselsvisning     30

Start bruger     321

Start Communicator     24

Start musesimulering     249

Startsidesæt     57

Statisk tekst eller billede     109

Stier til Communicator-data     294

Stop Communicator     24

Styremetode     54

Styremetode, scanning     227, 235

Styremetode, Tobii     175

Styring med dvælemus     54

Styring med museklik     54

Størrelse, tilpas knapper     115

Symbol på knap     86

Syntetisk tale     89, 262

Syntetisk tale, udtaleformer     280

Sætningsliste     276

Sådan finder du et Sidesæt     98



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Administration af flere brugere eller computere 341
Index341

- T -

Tale, syntetisk     262

Tale, udtaleformer     280

Tandhjulssymbol     139, 142

Tastaturer     176

Tastaturinput     93

Tastaturlayout     291

Tekst på baggrund     109

Tekst på knap     81

Tekst, statisk     109

Tekstfarve     83, 105

Tekstforskydning     83

Tekstjustering     83

Tekstkommunikation     276

Tekstsidesæt     176

Teksttypografi     83

Tekstudseende     83

Tekstvindue     144

Telefonnumre     275

Tilbagemelding, auditiv     269

Tilføj billedbibliotik     255

Tilføj lyde     263

Tilpas knapstørrelse     115

Tilpas til gitter     115

Tobii-brugere, Sidesæt til     175

Tom side     66

Trackball, brugerstyring     54

Trådkorsscanning     238

- U -

Udgave, premium     13, 297

Udklipsholder     78

Udseende af scanningsmarkør     234, 287

Udseende, kopier     107, 162

Udtale for syntetisk tale     280

Usynlige knapper     118

- V -

Valg     76

Velkomstside     32

Version 4, nye funktioner     16

Video     92

Vindue, meddelelse     144

Vis > Knapskabeloner     131

Vis > Kørselsvisning     26

Vis > Redigeringsvisning     26

Vis > Værktøjslinje     62

Vis bibliotek     259

Vælg hjemmeside     48

Vælg sidesæt     46

Vælg styremetode     54

Værktøjer > Alternativ udtale     280

Værktøjer > Billedbiblioteker     255

Værktøjer > Farvepalet     120

Værktøjer > Grammatik     279

Værktøjer > Indspil ny lyd     266

Værktøjer > Lydbiblioteker     263

Værktøjer > Mine indspillede lyde     266

Værktøjer > Mine kontaktpersoner     275

Værktøjer > Mine sætninger     276

Værktøjer > Ordbøger     277

Værktøjer > Organiser Mine sidesæt     282

Værktøjet Dupliker knap     73

Værktøjet Knap     105

Værktøjskasse, Rediger     62

Værktøjslinje, Skrifttype     83

Værktøjslinje, Udseende     83

Værktøjslinjen Navigation, Kørselsvisning     30

Værktøjslinjen Udseende     105

Værktøjslinjer     62
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Værktøjslinjer, musesimulering     241

- W -

Windows' udklipsholder     78

- Z -

Zapper     297

Ændr en knap i kørselsvisning     36

Ændr en knap i redigeringsvisning     39

Ændring af en knap i redigeringsvisning     39

Øjenstyring som styremetode     54

Øjenstyring, tastaturlayout     291

Øjenstyring, Tobii     175

Åbn sidesæt     98



Nyttige genvejstaster i kørselsvisning

Gå til redigeringsvisning Skift + F5

Slå fuld skærm til / fra F10

Få vindueskant og menu tilbage Esc

Rediger en knap i kørselsvisning Ctrl + Venstreklik

Pop-up-menu Højreklik

Udskriv Ctrl + P

Åbn sidesæt Ctrl + O

Gem sidesæt Ctrl + S

Afslut VS Communicator Alt + F4
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