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Hensikt

Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse
og benytte paneler på skjermen som er skreddersydde for
personer med svekket mulighet for kommunikasjon og/eller
har fysiske begrensninger ved bruk av PC.

Panelene kan være alt fra kommunikasjonssider til
omgivelseskontroll, spill, hjelpemiddel for skriving og sending
av meldinger, musikkspiller og hjelpemiddel for å bruke et
annet PC-program.

Systemkrav

Tobii Communicator 4 krever en PC som kjører Windows XP
eller nyere, 1 GB ram er anbefalt, minst 200 MB ledig
lagringsplass, og skjermstørrelse på minst 800x600 pixler,
men en større skjerm anbefales.

For å kunne benytte opplesingsfunksjonene i panelene, må
en ha installert syntetiske stemmer, noe som krever 750 MB
ekstra lagringsplass.



Alle rettigheter er reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen som
helst form eller på noen som helst måte - grafisk, elektronisk, eller mekanisk, inkludert
fotokopiering, innspilling, opptak, eller lagring av informasjon og gjenervervelse - uten
tillatelse fra utgiver.

Produkter som er vist til i dette dokumentet kan være varemerker og/eller registrerte
varemerker fra de respektive eierne. Utgiver og forfatter gjør ingen krav på disse
varemerkene.

Selv om alle forholdsregler er blitt tatt i forberedelse til dette dokumentet, påtar utgiveren
og forfatteren intet ansvar for feil eller utelatelser, eller skader som følge av bruken av
informasjonen i dette dokumentet eller av medfølgende programmer og kildekode. Ikke
under noen omstendigheter skal utgiveren eller forfatteren være ansvarlig for tap av
inntekter eller annen kommersiell skade forårsaket eller angivelig forårsaket direkte eller
indirekte av dette dokumentet.
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Grunnleggende i Tobii Communicator
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Standard- og Premium-versjoner

Tobii Communicator 4 leveres i to versjoner, nemlig Standard og Premium.

Funksjoner som bare finnes i Premium-versjonen:

· Paneler og funksjonsstøtte for e-post

· Paneler og funksjonsstøtte for samtaler og SMS på mobiltelefon

· Paneler og funksjonsstøtte for chat via Internett

· Paneler og funksjonsstøtte for kalender med avtaler

· Støtte for infrarød fjernkontroll (IR)

Denne dokumentasjonen omhandler begge versjonene. Funksjoner som kun er
tilgjengelige i Premium-versjonen, er merket slik: Premium.
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Hva er Tobii Communicator?

Tobii Communicator er et program som kjører på datamaskiner med Microsoft
Windows®.

Tobii Communicator er assisterende teknologi for brukere med svekkede
kommunikasjonsevner og/eller fysisk funksjonshemning.

Ferdiglagde paneler som følger med Tobii Communicator, omfatter følgende:

· Tekstkommunikasjon

· Symbolbasert kommunikasjon

· Skjermtastaturer

· Spill

· Musikkspiller, støtte for webkamera og bildefremviser

· Mobilsamtaler og SMS for mobiltelefon Premium

· Chat (direktemelding) via Internett Premium

· E-post Premium

· Infrarød fjernkontroll (IR) Premium

· Kalender  Premium
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Panel for tekstkommunikasjon på skjermen, og et panel for Lotto-spill.

Brukere kan samhandle med et panel på ulike måter, blant annet ved hjelp av
hodemus, øyestyring, bryterstyrt skanning, mus eller styrepinne.
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Alle brukere er forskjellige.

Brukere kan benytte Tobii Communicator med valgte ferdiglagde paneler. 

Terapeuter kan tilpasse brukersamhandlingen etter hver enkelt bruker.
Terapeuter kan også tilpasse panelene som finnes, bruke tilgjengelige
elementer på nytt i egne paneler, eller utforme paneler fra grunnen av.
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Hva er nytt i Communicator 4?

Hvis du er vant til å bruke Communicator 3, vil du oppdage at Tobii
Communicator 4 er både bedre og enklere å bruke.

Redigeringsvisning er blitt enklere

På forespørsel fra en rekke terapeuter er navnet Oppsettvisning blitt endret til
redigeringsvisning. Så nå har Tobii Communicator disse to visningene: 
Redigeringsvisning og Kjør visning .

En ny Rediger-verktøykasse  samler de nyttigste Communicator-verktøyene
der du alltid kan finne dem.

Det er enklere enn noensinne å bruke hurtigtaster på verktøylinjen, fordi
ikonene nå følger Microsoft Office-standarden.

Standardverktøylinjen i redigeringsvisning.

Mer inkludert materiale

Det finnes et bredere spekter med ferdiglagde paneler  du kan velge
mellom.

29

67

37
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Fil > Kjør spesielt panel > Vis ferdiglagde paneler

Tobii Communicator leveres nå komplett med det omfattende bildebiblioteket
 SymbolStix for å legge til symboler eller bilder på knapper og

sidebakgrunner, og med en avansert talesynthesizer på egen CD-plate.

Ferdiglagde paneler har nå støtte for webkamera, bildefremviser og
musikkspiller. I Premium-versjonen finner du paneler for avtalekalender,
mobilsamtaler, SMS via mobil, e-post og til og med chat eller direktemelding
(IM) via Internett.

Raskere og enklere å opprette paneler

Nye rutenettsider  med automatiske kolonner og rader med knapper sparer
deg for mye tid med å tegne og justere knapper.

Nå er det blitt enda enklere å lage og bruke knapper som utfører handlinger: 
Knappemaler  gjør det mulig å kopiere vanlige funksjoner som Skrivelinje,
Tast på skjermtastatur eller Tilbake til forrige side, til en knapp med ett enkelt
klikk.

Redigering av knappetekst  er forbedret, slik at du kan skrive inn tekst på en
rekke knapper uten å måtte klikke inn og ut av dialogbokser. Du kan dessuten
redigere lyder, bilder, koblinger eller handlinger på den samme effektive måten.

276

77

143

89
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Siden det er så mange nye funksjoner for knapper og sider, finnes det nå egne
Knapp- og Side-menyer for at det skal være enklere å finne kommandoene. 

Skanngrupper er blitt enklere: Nå er det enkelt å velge standard skannmønstre.
Fortsett for å angi egendefinerte skanngrupper når det virkelig er behov for det.

Flittige smartknapper

Du kan bruke de effektive funksjonene til de ferdiglagde panelene i dine egne
paneler med smartknapper  som er merket med små overføringssymboler.

Bedre støtte for flere brukere

Med brukerprofiler  er det enklere for terapeuter å administrere innstillinger
og paneler for flere brukere, eller å tillate at flere brukere deler samme
datamaskin og fremdeles har tilpasset brukeropplevelse.

En ny eksport- og importfunksjon  gjør det mulig å "pakke ut" en brukers filer
og innstillinger i én enkelt fil, som er klar til å flyttes til en annen datamaskin
med Tobii Communicator.

Omfattende språklig støtte

Nå kan du administrere ordlister , konfigurere ordprediksjon  og til og med
utforme paneler som bøyer verb . Det er støtte for uttrykk som brukes ofte,
og listen med uttrykk  har du full kontroll over.

155

356

361
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300
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Få kontroll over infrarød styring

Administrer GEWA- eller Tira2-enheten. Bygg et bibliotek med lagrede IR-
signaler. Importer og eksporter XML-filer med signaler. Opprett paneler som
alltid fungerer selv om noen roter til programmeringen på hovedfjernkontrollen
– fordi signalet er lagret på panelet! 



Komme i gang

Kapittel

II
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Installere Communicator

Først må du gjøre klart for installering.

Gjøre klart

1. Lagre arbeidet, og lukk deretter alle programmer som kjører.

Trenger du hjelp med dette? Se på oppgavelinjen i Windows nederst på
skjermen. Hvis du ser noen lange knapper der, er det minst ett program
som må lukkes.

2. Vil du lukke et program, plasserer du markøren på knappen, og 
høyreklikker.

3. Velg Lukk på menyen som vises.

Lukke et program

4. Har du arbeid som ennå ikke er lagret i dette programmet, blir du spurt om
du vil lagre. Svar Ja.

Hvis du har CD-plate med Tobii Communicator 4

1. Sett inn CD-platen med Tobii Communicator i CD-stasjonen, og vent litt.

2. Installeringsprogrammet startes automatisk, og dette åpningsskjermbildet
vises:
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Installeringsveiviseren

3. Følg instruksjonene på skjermen ved å klikke Neste helt til
installeringsprogrammet har fullført installeringen for deg.

4. Når dette bildet vises, klikker du Fullfør, og deretter tar du ut CD-platen
med Tobii Communicator.

Fullfører installeringen.
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Hvis du har en kobling for å laste ned Tobii Communicator

1. Kontroller at datamaskinen er tilkoblet Internett.

2. Dobbeltklikk koblingen.

3. Du blir spurt om du vil åpne filen eller lagre den. Velg Lagre, og noter ned
hvor på datamaskinen filen lagres.

4. Når filen er blitt kopiert (lastet ned) til datamaskinen, bruker du Windows
Utforsker til å finne filen. Deretter dobbeltklikker du filnavnet.

5. Installeringsprogrammet startes automatisk, og dette åpningsskjermbildet
vises:

Installeringsveiviseren

6. Følg instruksjonene på skjermen ved å klikke Neste helt til
installeringsprogrammet har fullført installeringen for deg.

7. Når dette bildet vises, klikker du Fullfør.
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Fullfører installeringen.
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Oppdatere Communicator

Viking Software kommer jevnlig med forbedrede versjoner av Communicator 4.

Når datamaskinen er koblet til Internett, kan du se etter den nyeste versjonen
av Communicator 4, og dermed oppdatere installeringen.

1. Om nødvendig velger du menykommandoen Fil > Lagre for å lagre
arbeidet.

2. Velg menykommandoen Hjelp > Se etter oppdateringer.

3. Det vises en melding om at Communicator må lukkes for å se etter
oppdateringer.

4. Klikk OK.

5. Følg instruksjonene på skjermen.
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Starte og stoppe

Installeringsprogrammet plasserer dette ikonet på skrivebordet i Windows:

Programikon for Communicator.

Dobbeltklikk ikonet for å starte Tobii Communicator.

Starte fra Start-knappen

De fleste har Start-menyen i Windows plassert nederst til venstre på
skrivebordet. Slik starter du Tobii Communicator fra Start-knappen: 

1. Klikk Start-knappen.

Start-knappen i Windows.

2. Velg Programmer.

3. På Programmer-menyen velger du Viking Software.

4. Velg Communicator.

5. Til slutt velger du Tobii Communicator 4.

Inntil du endrer dette, starter Communicator med velkomstsiden
kjørende. 
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Velkomstsiden for terapeuter.

Vil du vise noe annet først, velger du et annet oppstartspanel. Velg
menykommandoen Innstillinger > Oppstartsveiviser > Oppstartspanel.

Stoppe Communicator

Uansett hvordan du stopper Communicator – har du arbeid som ikke er lagret,
vil du bli bedt om å lagre det.

· Trykk Alt+F4 på tastaturet. Dette stopper Communicator, uansett hvilken
visning du er i.

· Hvis menyfeltet vises, kan du også velge menykommandoen Fil > Avslutt
Communicator.
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Velge Kjør visning eller redigeringsvisning

Tobii Communicator fungerer i Kjør visning eller i redigeringsvisning.

Kjør visning er hovedsaklig for brukere. I Kjør visning kan brukeren trygt
benytte knappene på panelet, uten fare for å endre sidene eller avslutte panelet
ved et uhell. Et panel i Kjør visning kan dekke hele skjermen:

Panel i Kjør visning over hele skjermen.

Det kan også vises innenfor et vindu, uansett størrelse, slik at vinduskanten og
menyfeltet vises:
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Panel i Kjør visning innenfor et vindu.

Redigeringsvisning er i hovedsak for terapeuter eller assistenter.
Redigeringsvisning brukes til å opprette og endre paneler, justere hvordan
panelene vil godta og reagere på handlinger fra brukeren, samt administrere
andre innstillinger.
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Panel i redigeringsvisning.

Se også:

Sammenlikne Kjør visning og redigeringsvisning

Nyttige hurtigtaster

Hvordan skal det se ut i Kjør visning?

32

33

104
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Sammenlikne Kjør visning og redigeringsvisning

Redigeringsvisning Kjør visning

Knapper på sidene virker ikke når
de trykkes. 

Knapper virker når de trykkes.

Knapper kan redigeres på alle
måter.

Knapper kan redigeres på noen få
måter.

Du kan opprette nye knapper og
nye sider.

Du kan endre innholdet i knappen,
men ikke lage nye knapper eller sider.

Du kan plassere knapper fritt eller
automatisk.

Du kan ikke flytte knapper.

Vinduskant og meny er alltid synlig. I Kjør visning kan tittellinjen,
vinduskanten og menyfeltet være
aktivert eller deaktivert. Panelet kan
dekke hele skjermen eller bare en del
av skjermen. 

Hovedsaklig for terapeuter og
assistenter.

Hovedsaklig for brukere.

Administrer alle innstillinger. Administrer de fleste innstillinger.
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Nyttige hurtigtaster

Bruksområde Hurtigtast

Gå til redigeringsvisning (fra Kjør
visning)

Skift+F5

Gå til Kjør visning (fra
redigeringsvisning)

F5

I Kjøremodus (fullskjerm): Vis/
skjul menyfelt

F10

I Kjøremodus: Få tilbake
vinduskant og meny

Esc

I Kjøremodus: Rediger en knapp Ctrl+Venstreklikk

Popup-meny (uansett visning) Høyreklikk

Skriv ut Ctrl+P

Åpne panel Ctrl+O

Lagre panel Ctrl+S

Avslutt Tobii Communicator Alt+F4
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Menyer i Kjør visning

Hvis et panel i Kjøremodus kjøres på hele skjermen, vises ikke menyfeltet. Du
kan trykke F10 for å vise menyfeltet.

Aktuelle menykommandoer i Kjør visning er tilgjengelige: Kommandoene på
Fil-menyen, Verktøy-menyen og Innstillinger-menyen. Disse kommandoene
fungerer som angitt andre steder. 

Knapp-, Oppsett- og Side-menyene er utelatt, siden du ikke kan tegne sider
eller knapper i Kjør visning.

 Vis-menyen har noen kommandoer som bare gjelder for Kjør visning:

Vis-menyen ser slik ut i Kjør visning.

Kjør i fullskjerm: Gjør at panelet dekker hele skjermen, uavhengig av
verdiene som er angitt under Fil > Egenskaper for panel i kategorien Slik
kjører du .

Standardverktøylinje: Aktiverer eller deaktiverer denne miniutgaven av
standardverktøylinjen. La markøren hvile over et verktøy for å vise et
verktøytips.

Standardverktøylinjen i Kjør visning.

Navigeringsverktøylinje aktiverer denne verktøylinjen. Den navigerer i
panelene, og går til tidligere besøkte sider, kommer tilbake via kronologien med
knappen for neste side, og går til brukerens startside hvis knappen Startside
trykkes.

104
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Navigeringsverktøylinjen i Kjør visning.

Lukk-knapp i fullskjerm: Legger til et bevegelig minivindu der du eller
brukeren kan avslutte en fullskjermsvisning uten å bruke tastaturet.

Lukk-knapp i fullskjerm.

Høyreklikk-menyer

Høyreklikk hvor som helst på siden i Kjør visning for å vise denne menyen. 

Høyreklikk-meny i Kjør visning.

Hvis du pekte på en knapp da du høyreklikket, inneholder menyen
kommandoen Rediger knapp, som er beskrevet et annet sted .

De andre kommandoene er et utvalg med de mest aktuelle kommandoene fra
hele settet med kommandomenyer for Kjør visning.
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Bruke de spesielle panelene

Tobii Communicator gir enkel tilgang til fire svært nyttige paneler. 

1. Start Communicator.

2. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.

3. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel, og velg deretter ett av
de fire alternativene som beskrives nedenfor:

Velkomstside

Dette er standard startsted for terapeuter.

Vis ferdiglagde paneler

Disse sidene viser alle de ferdiglagde
panelene, i tillegg til dine egne paneler
som du har lagret i standardmappen, Mine
paneler.

Oppsett for bruker

Dette panelet leder terapeuten gjennom prosessen
med å gjøre klar Communicator for brukeren.

Startside 

Kjører det panelet som er valgt som
startside for gjeldende bruker. 
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Prøve de ferdiglagde panelene

Tobii Communicator leveres med en rekke ferdiglagde paneler, inkludert
tekstbaserte kommunikasjonstavler, symbolbasert kommunikasjon,
skjermtastaturer, spill, musikkspiller og mye annet.

Slik prøver du ut ferdiglagde paneler

1. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Vis ferdiglagde
paneler.

Dette skjermbildet vises:

Se på alle de ferdiglagde panelene.

Disse sidene fungerer som innholdsfortegnelse for alle de ferdiglagde
panelene, i tillegg til for dine egne paneler som du lagrer i
standardmappen, Mine paneler.
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Klikk kategorien, for eksempel Spill, for å vise typen paneler du er ute
etter. 

Klikk et miniatyrbilde for å kjøre panelet det viser.

Legg merke til at noen kategorier har flere enn åtte resultater. Klikk
sidetallene nederst til høyre.

3. Hvert enkelt panel inneholder en Tilbake-knapp som fører deg tilbake til
oversikten. Utseendet og plasseringen til Tilbake-knapper kan variere.

Ulike Tilbake-knapper fører deg tilbake til forrige panel (Vis ferdiglagde
paneler).
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Endre noen knapper i et panel

De fleste terapeuter finner noe blant de ferdiglagde panelene som kan dekke
brukerens behov - med noen små endringer!

Vi foreslår at du lagrer en kopi til eget bruk, og deretter gjør endringer i kopien.

Som eksempel skal vi her vise hvordan du endrer teksten og symbolet på en
knapp i panelet Jeg liker, jeg liker ikke:

     

 Før: sprette på ball Etter: Ridetimer

Lage din egen kopi av et panel

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Vis ferdiglagde
paneler.

2. I kategorien Bilder klikker du Jeg liker, jeg liker ikke. (Eller du finner og
klikker panelet som du vil endre.)

Finn et panel du vil begynne med, i Fil > Kjør spesielt panel > Vis
ferdiglagde paneler.

3. Panelet åpnes i Kjør visning. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.
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4. Når menyfeltet vises, velger du menykommandoen Fil > Lagre som.

Den vanlige dialogboksen Lagre som for Windows åpnes:

Kontroller at du har riktig mappe for lagring.

5. Øverst i dialogboksen kontrollerer du mappen for lagring. 

Sørg for å lagre arbeidet i Mine dokumenter > Tobii Communicator 4 > 
Brukernavn > Mine paneler, der Brukernavn er brukeren av Tobii
Communicator. Hvis du ikke har opprettet flere brukere, vil brukernavnet
alltid være Gjest.

6. Nederst i dialogboksen skriver du inn et nytt filnavn for panelet.

7. Klikk Lagre.

(Hvis det opprinnelige panelet var valgt som en del av brukerens startside,
vil du bli spurt om du vil at startsiden skal koble til det endrede panelet, det
gamle panelet eller begge to. Foreta et valg, og klikk OK.)

Nå kjører du din egen kopi av panelet. Se på tittellinjen for å være sikker.

To måter for å endre knappene

Du har nå to valgmuligheter:

· Endre knappene i Kjør visning med Veiviser for redigering av knapp .
Veiviseren fører deg trinn for trinn gjennom prosessen. 

· Endre knappene i redigeringsvisning ved hjelp av innholdsverktøyet Knapp
. Innholdsverktøyet er en alt-i-ett-dialogboks der du kan endre både

tekst, bilde og lyd i én operasjon.

41
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Veiviser for redigering av knapp i Kjør visning

Som eksempel viser vi hvordan du endrer teksten og symbolet på en knapp på
panelet Jeg liker, jeg liker ikke fra sprette på ball til Ridetimer.

     

 Før: sprette på ball Etter: Ridetimer

Slik endrer du en knapp

Du må være i Kjør visning med din egen kopi av panelet. Vil du vite hvordan du
lager din egen kopi, kan du se .

Er du usikker på hvilken visning du har, trykker du Skift+F5. 

1. Plasser markøren på knappen du vil endre. Ctrl+venstreklikk. Det vil si at
du skal holde nede Ctrl-tasten på tastaturet samtidig som du klikker 
venstre museknapp.

Veiviseren for redigering av knapp åpnes med et introduksjonsbilde.

Merk av for alternativet om å hoppe over dette bildet senere.

2. Klikk Neste.

Veiviseren går videre til trinnet Knappetekst:

39
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Rediger teksten i dette trinnet.

4. I dette eksemplet skriver du inn Ridetimer.

Legg merke til at gjeldende knappetekst er valgt (blå). Teksten du skriver
inn, vil erstatte valgt tekst, så du trenger ikke å slette den gamle teksten før
du kan skrive inn den nye. 

5. Klikk Neste.

Veiviseren går videre til trinnet Bilde.

Klikk Bla gjennom. Denne dialogboksen vises:

Velg et bilde i dette trinnet.

6. I søkefeltet skriver du inn hest. Merk av for Inneholder, for da får du flest
bilder å velge mellom.
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7. Klikk bildet du vil ha, og klikk deretter Lagre.

8. Tilbake i veiviseren klikker du Neste.

Veiviseren går videre til trinnet Lyd:

I dette trinnet velger du alternativer for lyd.

9. Velg Ingen lyd i dette eksemplet.

10. Klikk Fullfør.

Veiviseren lukkes.

Endringene vises på siden.

11. Velg menykommandoen Fil > Lagre (Ctrl+S) for å lagre arbeidet.
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Endre knapp i redigeringsvisning

Som eksempel viser vi hvordan du endrer teksten og symbolet på en knapp på
panelet Jeg liker, jeg liker ikke fra sprette på ball til Ridetimer.

     

 Før: sprette på ball Etter: Ridetimer

Slik endrer du en knapp

Du må være i redigeringsvisning med din egen kopi av panelet. Vil du vite
hvordan du lager din egen kopi, kan du se her .

Er du usikker på hvilken visning du har, trykker du Skift+F5. 

1. Klikk for å velge knappen du vil endre.

2. Klikk innholdsverktøyet.

Innholdsverktøy.
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Dialogboksen Innholdsverktøy vises:

Her kan du endre mer enn bare bilder.

3. I feltet Knappetekst sletter du sprette på ball, og skriver inn Ridetimer.
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4. I feltet Søk etter skriver du inn hest.

Bildeområdet oppdateres med bilder der bildebeskrivelsen inneholder
ordet hest. (Når du velger alternativet Inneholder, får du flest bilder å velge
mellom.) 

Velg alternativet Inneholder for å vise flest mulig resultater.

5. Klikk bildet du vil bruke.

6. Denne knappen har ingen lyd. Under delen Lyd merker du av for Les tekst,
men lar tekstfeltet stå tomt.

7. Klikk Lagre.

8. Klikk Lukk.

9. Velg menykommandoen Fil > Lagre (Ctrl+S) for å lagre panelet.
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Bruke veiviseren for oppsett

Det spesielle panelet som heter Veiviser for oppsett, hjelper deg å gjøre klar
Tobii Communicator for én bestemt bruker.

Hvis denne datamaskinen skal ha flere forskjellige brukere i tillegg til
terapeuten, kan du se Brukerprofiler  for å få vite hvordan du oppretter flere
brukere. Deretter bytter du til brukeren som du vil opprette en profil for,
inkludert innstillinger og paneler.

Starte veiviseren for oppsett

1. Start Tobii Communicator.

2. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.

3. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Veiviser for oppsett.

Dette skjermbildet vises:

Se etter de fem trinnene øverst på skjermen.

Som du kan se ut fra de nummererte knappene tvers over skjermen
øverst, vil veiviseren for oppsett lede deg gjennom de fem nødvendige
aktivitetene for oppsett.

I hvert trinn kan du klikke Hva skal jeg gjøre? for å vise skjermtips. Se
nedenfor hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner.
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Fem trinn i veiviseren for oppsett

Mange brukere vil ha en startside med koblinger til en rekke ulike paneler som
er spesialtilpasset forskjellige daglige utfordringer. I de tre første trinnene får du
hjelp til å velge paneler for brukeren, koble dem til en startside, og ordne
valgene.

· Vis og velg paneler

· Velg startside for bruker

· Velg rekkefølge og favoritter

Svært få brukere utenom terapeuter bruker mus som tilgangstype for Tobii
Communicator. Noen bruker brytere og skanning, og noen bruker andre
pekeenheter, pekeskjermer eller øyestyring. I trinn 4 bestemmer du hvordan
denne brukeren skal samhandle med panelene i Kjør visning i Communicator. 

Hvis du har valgt ferdiglagde paneler for valgfrie funksjoner, for eksempel e-
post eller SMS, kan du også skrive inn nødvendig informasjon for at disse
funksjonene skal virke, i trinn 4:

· Juster brukerinnstillinger

I det siste trinnet velger du panelet som skal vises ved oppstart. Tobii
Communicator 4 leveres med terapeutens velkomstside som oppstartspanel.
Vanligvis angir du at brukerens startside skal kjøres automatisk ved oppstart,
men det finnes også andre alternativer:

· Oppstart.

50
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Velge hvilke paneler som skal brukes

Dette avsnittet tar for seg hvordan du konfigurerer hvilke paneler brukeren skal
ha tilgang til fra startsiden. Det gjør ingenting om du ikke har opprettet en
startside ennå – det kan du gjøre senere.

Hvis du har flere brukere, velger du paneler for brukeren som er valgt nå. Se
Brukerprofiler . 

Se gjennom de ferdiglagde panelene

Du bør kjøre det spesielle panelet, Veiviser for oppsett, trinn 1. Vil du vite
hvordan du kommer dit, kan du se Bruke veiviseren for oppsett  ovenfor.

Du har kanskje allerede sett gjennom samlingen med ferdiglagde paneler.
Uansett, slik gjør du det:

1. Klikk én av de grå kategoriene for å vise en annen kategori med paneler.

Kategorien Mine paneler er kanskje tom hvis du ennå ikke har lagret noen
egendefinerte paneler der.

Klikk Bilder eller Tastaturer for å vise andre paneler.
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Enkelte kategorier har mer enn åtte resultater. Klikk et tall nederst til høyre
for å vise flere resultater.

2. Klikk miniatyrbildet av et panel for å kjøre det.

3. Klikk Tilbake på panelet for å gå tilbake til veiviseren for oppsett.
Utseendet og plasseringen til Tilbake-knapper kan variere.

Ulike Tilbake-knapper.

Velge paneler som skal koble til startsiden

1. Vil du velge et panel, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av
miniatyrbildet av panelet. 
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Valgte paneler har en lys gul avmerkingsboks, og de kobles automatisk til
startsiden.

2. Velg så mange paneler du vil – ett eller flere fra hver kategori.

Klikk i avmerkingsboksen igjen for å fjerne valget av et panel. 

Neste trinn i veiviseren for oppsett

Se nedenfor for neste trinn i veiviseren for oppsett.

Alternativ måte å velge paneler på 

Du kan også velge menykommandoen Innstillinger > Veiviser for oppsett >
Valgte paneler for å velge paneler ved hjelp av en Windows-dialogboks.

Hva med paneler jeg lager senere?

Hvis du lagrer panelene i standardmappen, som er Mine paneler, vil de vises i
denne veiviseren, og du kan koble dem til en ferdiglagd startside. 

53
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Velge startside

I dette trinnet velger du en ferdiglagd side for brukerens startside. 

Hvis du har flere brukere, velger du startside for brukeren som er valgt nå. (Se
brukerprofiler .)

Velge startside

Du bør kjøre veiviseren for oppsett. Vil du vite hvordan du kommer dit, kan du
se Bruke veiviseren for oppsett  ovenfor.

1. Øverst på siden klikker du knappen som er merket med 2: Velg Start for
bruker.

En samling med ferdiglagde startsider vises.

Her kan du også velge Paneler fra Mine paneler.

Legg merke til rullefeltet på høyre side, i tilfelle du vil vise flere mulige
startsider. 

Hvis du har laget en egendefinert startside og lagret den i standardmappen
Mine dokumenter > Tobii Communicator 4 > Brukernavn > Mine paneler,
vil den vises som alternativ her. (Hvis du ikke har opprettet flere brukere, vil
brukernavnet være Gjest.)

2. Klikk miniatyrbildet av den ferdiglagde startsiden som er mest egnet for
brukeren.
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Denne popup-siden vises, med et større bilde av siden og en forklaring.

De innebygde startsidene inneholder noen forklaringer.

3. Klikk Velg og lukk for å velge denne siden, eller klikk Lukk hvis du ikke
liker siden.

Startsiden du velger, vil tilhøre de spesielle panelene. Du kan alltid finne det
ved hjelp av menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Startside.

Favoritter og rekkefølge på startsiden

Se nedenfor for neste trinn i veiviseren for oppsett.

Alternativ fremgangsmåte

Du kan også justere de samme innstillingene i en dialogboks ved hjelp av
menykommandoen Innstillinger > Veiviser for oppsett > Start for bruker. 

55
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Favoritter og rekkefølge på startsiden

I dette trinnet skal du velge hvilken rekkefølge koblinger til andre paneler skal
vises i på brukerens startside. Har du valgt flere paneler i samme kategori, for
eksempel flere tastaturer, kan du fastsette et favoritt-tastatur.

Hvis du har flere brukere, velger du rekkefølge og favoritter for brukeren som
er valgt nå. (Se brukerprofiler .)

Slik velger du en favoritt

Du bør kjøre veiviseren for oppsett for det spesielle panelet. Vil du vite hvordan
du kommer dit, kan du se Bruke veiviseren for oppsett  ovenfor. I dette
eksemplet skal vi vise hvordan du fastsetter brukerens favoritt blant flere
kommunikasjonspaneler.

1. I den øverste raden klikker du 3: Favoritter og rekkefølge.

Denne siden vises:

 

Det er valgfritt om du vil velge favoritter.

2. Finn raden for kategorien der brukeren har flere paneler, for eksempel
kommunikasjonspaneler. Klikk Endre til høyre for kategorien.
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Denne dialogboksen vises:

Velg standard kommunikasjonspanel for denne brukeren.

Listen vil inneholde alle kommunikasjonspanelene du valgte i trinn 1 i
veiviseren. I tillegg inneholder den paneler du valgte i mappen Mine
paneler, siden disse kanskje er egendefinerte kommunikasjonspaneler.

3. Klikk navnet på et kommunikasjonspanel.

4. Klikk OK.

Slik endrer du rekkefølgen

Bruk dette alternativet hvis brukerens startside inneholder en liste med paneler.
Du vil kunne fastsette rekkefølgen på listen. Du er fremdeles på trinn 3 i
veiviseren for oppsett.

1. Klikk Endre rekkefølge til høyre for listen.

Endre rekkefølgen på de andre panelene på startsiden.
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Denne dialogboksen vises:

Endre rekkefølgen på paneler på startsiden.

Listen inneholder alle panelene du valgte i Trinn 1 i veiviseren for oppsett
.

2. Klikk navnet på et panel. Vil du endre plasseringen til panelet på listen,
klikker du Pil opp eller Pil ned.

3. Klikk OK.

Alternativ fremgangsmåte

Du kan også gå til Favoritter og rekkefølge med menykommandoen 
Innstillinger > Veiviser for oppsett > Favoritter og rekkefølge.

Neste trinn i veiviseren for oppsett

Se nedenfor for neste trinn i veiviseren for oppsett.
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Juster brukerinnstillinger

Hvordan skal denne brukeren trykke knapper på panelene i Kjør visning i
Communicator: Bryter? Mus? Tastatur? Hodemus? Øyestyring? I dette trinnet
skal du velge tilgangstype.

Hvis du har flere brukere, oppretter du en konfigurasjon for brukeren som er
valgt nå. Se Brukerprofiler .

Konfigurere tilgangstype

Du bør kjøre veiviseren for oppsett for det spesielle panelet. Vil du vite
hvordan du kommer dit, kan du se Bruke veiviseren for oppsett .

1. I den øverste raden klikker du 4: Juster brukerinnstillinger.

Du må velge et alternativ for den øverste knappen, Tilgangstype.

2. Klikk Konfigurer tilgangstype over kolonnen til høyre.
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Denne dialogboksen vises:

Tilgangstypene forklares på høyre side.

3. Velg en tilgangstype på venstre side for å vise forklaringen på høyre side. 

4. Velger du Museklikk og pekeskjerm eller Musedveling, klikker du OK
nå. 

Be brukeren om å teste systemet. 

Gå deretter tilbake til denne dialogboksen, og velg Klikkinnstillinger eller
Dvele-innstillinger for å tilpasse innstillingene best mulig etter brukeren.
Som du vil se hvis du åpner de to underdialogboksene, kan du justere
tidsberegning og utseende på dvelemarkøren. 

5. Velger du Skanning, klikker du Innstillinger for brytertilgang.
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Denne dialogboksen vises:

Tilordner taster på skjermtastatur som skal brukes med tastaturemulerende
bryter. Eller bruker av tastatur.

Angir om gjeldende bryter emulerer tastetrykk eller museklikk. Hvis
brukeren vil styre skanningen ved hjelp av tastaturet, velger du
tastaturbasert. Skal musen brukes, velger du musebasert
brytergrensesnitt. 

Hvis en tastaturbasert bryter kan sende mer enn ett signal, må du angi
hvilke taster som skal anses som brytersignaler.

6. Klikk OK.

7. Klikk OK for å lukke dialogboksen Tilgangstype.

Andre brukerinnstillinger

For alle brukere, se:

Se Administrer kontakter .

Se Legg til uttrykk .

Se Innstillinger for musikkspiller .

For lyd, se Aktivere syntetisk tale , Innstillinger for auditiv tilbakemelding
og Innstillinger for Les mens du skriver . 

Se Ordprediksjon .

Se Tastaturoppsett .

Se Innstillinger for bildefremviser .
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Se Innstillinger for webkamera .

For brukere med Skanning som Tilgangstype, se:

Se Skanneinnstillinger  og Markering .

For brukere med Premium-versjon, se:

Se Innstillinger for e-post .

Se Innstillinger for mobiltelefon .

Se Innstillinger for infrarødt signal .

Se Innstillinger for chat .

Se Innstillinger for kalender .

Alternativ fremgangsmåte

Du kan også åpne dialogboksen Tilgangstype ved å velge menykommandoen 
Innstillinger > Tilgangstype.

Neste trinn i veiviseren for oppsett

Se nedenfor for neste trinn i veiviseren for oppsett.
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Velge oppstartspanel

Hva skal skje når Tobii Communicator startes?

Hvis du har flere brukere, velger du for brukeren som er valgt nå. (Se
brukerprofiler .)

Hvis du vil at Tobii Communicator skal spørre om hvilken bruker som skal
velges, hver gang programmet startes, kan du velge menykommandoen 
Innstillinger > Brukere > Endre oppstartsbruker.

Slik velger du oppstartsside

Du bør kjøre veiviseren for oppsett for det spesielle panelet. Vil du vite hvordan
du kommer dit, kan du se Bruke veiviseren for oppsett . 

1. I den øverste raden klikker du 5: Oppstart.

Denne siden vises:

Alt du skal gjøre her, er å velge ett av de tre alternativene på venstre side!
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2. Velg ett av de tre alternativene på venstre side.

 Startsiden det henvises til, er den du valgte i trinn 2: Velg startside .

 Velkomstsiden er denne, som utgangspunkt og introduksjon for
terapeuter:

Velkomstsiden for terapeuter

Velger du Start i redigeringsvisning, startes Communicator med et nytt,
tomt panel, på samme måte som Microsoft Word startes med et nytt, tomt
dokument.

3. Når du har valgt, vil du kanskje avslutte og starte Communicator på nytt for
å se virkningen. Velg menykommandoen Fil > Avslutt Communicator.

Alternativ tilgang til innstillinger

Du kan også foreta disse valgene med menykommandoen Innstillinger >
Veiviser for oppsett > Oppstartspanel.

53
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Oversikt

I denne delen får du vite hvordan du lager egne paneler fra tomme sider. 

Du vil bli overrasket over hvor raskt og enkelt du kan opprette flotte og
funksjonelle sider.

· Rask innføring i redigeringsvisning  viser hvor du finner de mest brukte
verktøyene.

· Opprette grunnleggende panel  tar for seg hva du trenger for å opprette
enkle kommunikasjonssider og koble dem sammen.

· Styre hvordan det ser ut  gir en innføring i verktøyene og kommandoene
du kan bruke til å tilpasse utseendet på knapper og sider.

· I Legge til handlinger og smart atferd  får du vite hvordan du kan bruke
funksjonene i funksjonskategoriene, for eksempel E-post, Spill,
Musikkspiller og liknende, på dine egne paneler.

· Bruke arbeidet på nytt  viser hvordan du kan kopiere fra de ferdiglagde
panelene til dine egne paneler, eller bruke eget arbeid på nytt på ulike
paneler.

67
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Rask innføring i redigeringsvisning

Redigeringsvisning inneholder verktøyene du trenger for å opprette eller endre
egne paneler.

Hva finnes på arbeidsområdet?

Aktivere eller deaktivere verktøylinjer

1. Vil du aktivere eller deaktivere de ulike verktøylinjene eller
vindusfunksjonene, velger du menykommandoen Vis > Verktøylinjer.

2. Velg navnet på verktøylinjen for å aktivere eller deaktivere den.

3. Funksjoner med gylne avmerkingsbokser er aktivert i Communicator-
vinduet.
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Pek på ikonet for å vise verktøytips

La markøren hvile over et ikon for å vise hva verktøyet kan gjøre hvis du klikker
det. 

Viktige verktøy

Dette er standardverktøylinjen. Hvis du kjenner igjen et verktøy fra Windows,
for eksempel Ny, Lagre, Skriv ut, Gjør om eller Angre, så vet du at verktøyet vil
gjøre nøyaktig det samme som i Windows-programmene.

Legg merke til verktøyet for å kjøre panelet. Når du klikker Kjør-ikonet, så skjer
det samme som når du velger menykommandoen Vis > Kjør visning, eller
hvis du trykker F5. Ved siden av står verktøyet Redigeringsvisning, og siden vi
er i redigeringsvisning her, så er denne knappen valgt.

Standardverktøylinje.

Dette er  verktøykassen Rediger. Den vises alltid i redigeringsvisning, og står
alltid på samme sted. 

Klikk verktøyet Markør når du vil kunne velge og merke objekter på siden.
Legg også merke til verktøyet Knapp, som du kan bruke til å tegne en knapp
på siden, og innholdsverktøyet Knapp, som raskt og enkelt kan bidra til å
forvandle en side med tomme knapper til et kommunikasjonspanel.
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Dette er skriftverktøylinjen. Bruk den til å bestemme hvordan teksten skal se
ut.

Skriftverktøylinje.

Dette er utseendeverktøylinjen, som styrer farger, strektykkelse og liknende.
Tegner du egendefinerte knapper, bør du se ekstra godt på verktøyene som
kan brukes til å velge knappeform og stigende fyll.

Utseendeverktøylinje.

Dette er rutenettverktøylinjen. Legg merke til de to første verktøyene. Klikk
det første for å aktivere eller deaktivere et automatisk rutenett med knapper.
Klikk det andre, og dra deretter et farget område for å angi hvor mange
knapper du vil ha.

Rutenettverktøylinje.
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Høyreklikk-menyer

Kommandoer du bruker ofte, er praktisk plassert på to høyreklikk-menyer i
redigeringsvisning. Kommandoene på disse menyene omtales andre steder i
denne håndboken.

Du kan høyreklikke i Sideliste for å vise denne menyen. Kommandoer som
gjelder for en bestemt side, vil gjelde for siden som for øyeblikket er valgt.

Høyreklikk i Sideliste.

Høyreklikk på arbeidsområdet for menyen som vises nedenfor. Husk at
kommandoer du velger for knapper, vil gjelde for knappen(e) som for
øyeblikket er valgt.

Høyreklikk på arbeidsområdet.
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Opprette grunnleggende panel

I avsnittene under vil du finne alt du trenger å vite for å opprette paneler
bestående av flere sider for kommunikasjon, og med samtlige kombinasjoner
av tekst, bilder og lyd på knappene. 

I disse avsnittene vil du se dette enkle tosiders eksemplet:

     

Emner for oppretting av paneler:

Lage sider

Lagre arbeidet

Lage knapper

Legge til innhold raskt

Legge tekst på knapper

Legge bilder på knapper

Legge lyd på knapper

Koble sider sammen

Kjøre panelet

Finne igjen panelet senere
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Lage sider

Slik får du en ny, tom side

Det er alltid best å opprette nye sider i redigeringsvisning. Er du usikker på
hvilken visning du har, trykker du Skift+F5. 

· Vil du lage et helt nytt panel, velger du menykommandoen Fil > Ny. Hvis
du har arbeid som ikke er lagret, blir du spurt om du vil lagre det først. 

· Vil du legge til en ny, tom side i et panel du allerede arbeider på, velger du
menykommandoen Side > Ny side.

Nye sider nummereres fortløpende, men legges til i Sideliste rett etter
gjeldende side. Dette innebærer at sidene kanskje ikke står i riktig
rekkefølge, men dette får ingen praktisk betydning når panelet kjøres. Vil
du vite hvordan du endrer siderekkefølge, kan du se Ordne sider

Gi navn til sider

Sidene får automatisk de svært så kjedelige navnene side 1, side 2, og så
videre, når de opprettes. 

1. Vil du gi sidene mer betydningsfulle navn, velger du menykommandoen 
Side > Egenskaper for side.

2. Skriv inn et navn i den første kategorien, Generelt.

136
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Du kan også gi nytt navn til sider.

3. Klikk OK.

4. Det nye navnet vises i Sideliste.

Sideliste

Sider vises i Sideliste til venstre for arbeidsområdet under verktøykassen
Rediger.

· Klikk kategorien for å bringe Sideliste lengst frem.

· Hvis Sideliste ikke vises, velger du menykommandoen Vis > Sideliste.
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Kategorien Sideliste på venstre side for arbeidsområdet.

Slette sider

Du må være i redigeringsvisning for å slette en side. Er du usikker på hvilken
visning du har, trykker du Skift+F5. 

1. I Sideliste velger du siden du vil slette.

2. Velg menykommandoen Side > Slett side.

Eksempel

Vil du lage Samling med fargeprøver , lager du et nytt panel, og deretter
lager du en ny side.

Du skal kunne se noe liknende dette:

71
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Gjeldende side er merket i Sideliste.

Videre: Lagre arbeidet

Se også:

Endre sidenavn: Lage sider

Endre rekkefølgen på sider i Sideliste:Ordne sider

Lage knapper ved hjelp av rutenett

Bruke popup-sider for brukeralternativer

Egenskaper for side
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Lagre arbeidet

Det er enklere å finne og arbeidet med panelene hvis du lagrer alle i samme
mappe på datamaskinen. 

· Vi anbefaler at du lagrer dem i mappen Mine paneler for brukernavnet ditt i
Communicator. Det er denne mappen som foreslås automatisk i
Communicator når du oppretter nye paneler.

· Hvis det ikke er opprettet andre brukere i Communicator, får du
brukernavnet Gjest.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og administrerer
forskjellige brukere i Communicator, kan du se Brukerprofiler .

Lagre et panel

Panelet må vises i Communicator. 

1. Velg menykommandoen Fil > Lagre.

Har du lagret panelet tidligere, er du ferdig nå.

2. Hvis dette er et nytt panel, vises den vanlige dialogboksen Lagre som i
Windows. 

Kontroller at du lagrer i riktig mappe.

3. Skriv inn et filnavn for panelet, og klikk OK.

356
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Når du lagrer i Mine paneler, er det mye enklere å finne ting senere.

Se også:

Finne igjen panelet senere

Videre: Lage knapper

Lage knapper ved hjelp av rutenett

Ved hjelp av et rutenett kan du på en enkel måte lage en rekke velformede,
kvadratiske knapper. Rutenettknapper justerer automatisk størrelsen til å fylle
siden.

Hvis du vil opprette og plassere knapper på en ikke fullt så rask måte, men
med flere valgmuligheter, kan du se Tegne egendefinerte knapper .

Legge til knapper ved å bruke rutenett

Kontroller at du er i redigeringsvisning og at siden som vises på
arbeidsområdet, er den du vil legge til knapper på.

1. Velg menykommandoen Side > Bruk rutenett. 

108
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Eller du kan klikke verktøyet Bruk rutenett på rutenettverktøylinjen:

2. Communicator endrer siden til en rutenettside. En rutenettside fylles alltid
automatisk med et bestemt antall velformede, kvadratiske knapper. 

3. Vil du endre antallet knapper, klikker du verktøyet Rutenettstørrelse. 

Det vises et lite, hvitt rutenett.

4. Beveg markøren nedover og rett over rutenettet. Det vises fargede
rutenettfirkanter for å angi hvor mange knapper du vil ha.

Angir rutenettmålene.

5. Klikk det lille rutenettet når du er fornøyd. 

6. Velg menykommandoen Fil > Lagre for å lagre panelet.
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Flere rutenettverktøy

Verktøy for å legge til og fjerne kolonner og rader i rutenettet

Vil du ha flere eller færre knapper, kan du også legge til eller fjerne rader og
kolonner. Bruk de andre verktøyene på rutenettverktøylinjen, eller velg
menykommandoene under Side > Endre rutenett.

Verktøy for å endre avstand mellom knapper

Bruk det siste verktøyet på rutenettverktøylinjen til å endre avstanden mellom
knappene.

Du kan også endre avstanden med menykommandoen Side > Egenskaper
for side. Velg kategorien Rutenettside, og juster verdien for avstand.

Fjerne alle knappene fra en rutenettside

Vil du fjerne alle knappene, endrer du siden tilbake til en vanlig side:

· Velg menykommandoen Side > Bruk rutenett på nytt. 

· Merket fjernes fra Side-menyen, og angir dermed at dette nå er en
frihåndside.

Nå kan du velge og slette alle knappene. 
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Eksempel

Vil du lage Samling med fargeprøver , går du til hver enkelt side, og klikker
verktøyet Bruk rutenett. 

Nå skal du ha to sider med seks knapper på hver, slik som dette:

Her er det et 2 x 3 rutenett (rader x kolonner).

Ordne knapper på nytt på rutenettet

Når du har lagt til innhold på rutenettknappene, kan du bruke markøren til å dra
rutenettknapper rundt på siden hvis du vil ordne dem på nytt.

Legge til knapper ved å duplisere

Denne fremgangsmåten fungerer bra hvis du vil fylle en side med knapper som
ikke er rektangulære, eller hvis du ikke vil fylle en hel side slik rutenett gjør.

Legge til en enkeltstående knapp som skal dupliseres 

Kontroller at du er i redigeringsvisning og at siden som vises på
arbeidsområdet, er den du vil legge til knapper på.

71
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1. Klikk verktøyet Knapp i verktøykassen Rediger.

Verktøy for å legge til knapp

2. Legg merke til hvordan markøren "lastes" med en knapp: Markøren endrer
form til et trådkors med knapp.

3. Pek der knappens øverste venstre hjørne skal være.

4. Trykk og hold nede museknappen mens du drar markøren mot det
nederste høyre hjørnet til knappen du vil ha.

Dra med markøren.

5. Slipp opp museknappen.

Den nye knappen vises. Den er valgt. 

Duplisere en knapp

Bruk verktøyet Dupliser objekter i verktøykassen til å lage og plassere flere
kopier av en egendefinert knapp.

1. Tegn en enkeltstående knapp på den øverste venstre delen av en tom side
(se ovenfor.)
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Endre knappeform på utseendeverktøylinjen.

2. Velg den nye knappen (husk å skifte til verktøyet Markør).

3. Velg verktøyet Dupliser objekter i verktøykassen.

Verktøyet Dupliser objekter

4. Pek midt på den nye knappen, og hold museknappen nede.

5. Dra til motsatt hjørne av siden, og slipp museknappen.

Siden er fylt med kopier av den første knappen.
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Resultatet av å bruke verktøyet Dupliser.

Du kan også dra markøren rett over siden for å opprette en enkeltstående
rad med knapper, eller du kan dra den nedover for å lage en kolonne. 

Se også:

Tegne egendefinerte knapper

Velge det du vil gjøre noe med

Når du arbeider i redigeringsvisning, bør du holde et øye med valgmerkene.

De viser hvilket objekt neste kommando gjelder for (hvis du velger en
kommando eller klikker et verktøy som kan gjøre noe med objektet.)

Har du problemer med å velge?

· Er du i redigeringsvisning? Trykk Skift+ F5 hvis du ikke er sikker.

· Hvilket verktøy er valgt i verktøykassen Rediger? Bytt til verktøyet Markør
, og prøv på nytt.

Bruk verktøyet Markør til å velge.
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Velge sidelerretet

Vil du velge sidelerretet, klikker du den grå delen av arbeidsområdet.

· Når sidelerret eller sidebakgrunn er valgt, vises det små, svarte
valghåndtak rundt hjørnet nederst til høyre, slik som dette.

Sidebakgrunn eller sidelerret er valgt.

· Når sidelerret er valgt, kan du velge farge på utseendeverktøylinjen.

· Du kan dessuten dra i ett av valghåndtakene for å endre størrelsen på
lerretet. Hvis siden er en popup-side, er det lerretsstørrelsen som
bestemmer popup-størrelsen. Endrer du størrelsesforholdet til lerretet på
andre sider, så endres utseendet på siden, men siden vil alltid strekkes for
å fylle hele vinduet eller skjermen der den kjøres. Se Kjøre panelet . 

Velge et objekt på lerretet

Vil du velge en knapp, bruker du verktøyet Markør til å klikke den. 

Verktøyet Markør.

Et valgt objekt har både røde valgmerker og små, svarte valghåndtak.

104
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Det skal være enkelt å se hvilken av de fire knappene som er valgt.

· Når et objekt er valgt, drar du i valghåndtakene for å endre størrelsen.

· Velg menykommandoer fra menyfeltet, velg på utseendeverktøylinjen, eller
velg verktøy i verktøykassen Rediger for å endre valgt objekt.

· Pek midt på objektet, og dra for å flytte det. 

Du kan også velge statisk tekst, bilde eller strek som ligger direkte på lerretet.
De kalles "statiske" fordi disse objektene står stille når panelet kjøres: Brukeren
kan ikke trykke eller klikke dem, og de kan ikke utføre noen handlinger.

Velge flere objekter

Her er tre måter for å velge flere enn ett objekt:

· Hold nede Skift-tasten mens du klikker flere objekter.

· Velg menykommandoen Rediger > Velg alle for å velge alle objektene på
siden.

· Hvis objektene du vil ha, står i nærheten av hverandre, peker du utenfor et
objekt og begynner å dra. En stiplet strek (utvalgsløkke) definerer området
som velges. Dra mot diagonalt motsatt hjørne, inntil alle objektene du vil
gjøre noe med, er valgt.



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Lage egne paneler86

Fjerne valgt del av en gruppe

Vil du fjerne valget av ett objekt mens de andre objektene fortsetter å være
valgt, holder du nede Skift-tasten mens du klikker objektet for å fjerne valget.

Bruke standard redigeringskommandoer

Når du arbeider med sidene, vil du nok sette pris på disse standard
redigeringskommandoene fra Windows:

Rediger > Kopier (Ctrl+C)

Plasserer en kopi av valgt(e) element(er) på utklippstavlen i Windows, klar for
Lim inn-kommandoen. Husk at dette erstatter det som tidligere lå på
utklippstavlen.

Rediger > Klipp ut (Ctrl+X)

Fjerner valgt(e) element(er) fra siden, og plasserer dem på utklippstavlen i
Windows, klare for Lim inn-kommandoen. Husk at dette erstatter det som
tidligere lå på utklippstavlen.

Rediger > Lim inn (Ctrl+V)

Plasserer det som sist ble lagt på utklippstavlen i Windows, på gjeldende side.

Rediger > Angre (Ctrl+Z)

Reverserer den siste handlingen, hvis det er mulig.

Rediger > Gjør om (Ctrl+Skift+Z)

Gjentar den siste handlingen, hvis det er mulig.

Rediger > Slett

Fjerner valgt(e) element(er) fra siden uten å endre det som ligger på
utklippstavlen.
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Legge til innhold raskt

 Innholdsverktøyet Knapp er spesielt nyttig når du oppretter
kommunikasjonstavler, for eksempel  Samling med fargeprøver .

Bruk det til å legge til tekst, bilder og basislyd på knapper i én operasjon.

Bruke innholdsverktøyet Rediger knapp

Du må arbeide i redigeringsvisning for å bruke dette verktøyet. Hvis du ikke er
der, trykker du Skift+F5.

1. I verktøykassen klikker du verktøyet Markør.

Verktøyet Markør.

2. Klikk knappen du vil arbeide med, på siden.

Legg merke til at knappen merkes for å vise at den er valgt.

3. I verktøykassen klikker du innholdsverktøyet Knapp.

Verktøykassen Rediger.

Dialogboksen Innholdsverktøy åpnes (se nedenfor).

4. Hvis du vil vise tekst på knappen, skriver du den inn i feltet Vis tekst  .

5. Vil du ha et bilde, skriver du inn et ord som beskriver eller navngir bildet du
vil ha, i feltet Søketekst  .
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Bildelisten fylles ut etter hvert som du skriver. Hvis du ikke finner bildet du
vil ha, skriver du inn en annen søketekst.

Bruk alternativene Inneholder for å vise flest mulig bilder.

6. Klikk et bilde for å velge det. Vil du heller bruke et annet bilde, klikker du
det andre bildet.

7. Vil du at knappen skal lese opp ordene når den trykkes, klikker du én av de
to lydalternativene nederst i dialogboksen.

Disse enkle lydalternativene bruker syntetisk tale. Hvis du velger Les opp
teksten, skriver du inn ordet eller uttrykket i feltet til høyre.

8. Klikk Lagre for å bruke alle endringene på valgt knapp. 

9. Gjenta til du er fornøyd med alle knappene, og deretter velger du
menykommandoen Fil > Lagre for å lagre panelet.
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Fylle mange knapper

Merk av for Bruk Lagre og Nestenederst til venstre i dialogboksen
Innholdsverktøyet Knapp, som vises ovenfor.

Når du klikker Lagre etter at du er ferdig med den første knappen, går
verktøyet automatisk videre til neste knapp. Du kan bruke pilene på hver side
av forhåndsvisningen til å flytte til knappen du vil arbeide med. 

Husk bare at du må klikke Lagre når du har gjort endringer på en knapp!

Eksempel

Vil du lage Samling med fargeprøver , må du søke etter bildene som vises
nedenfor:

     

Legge tekst på knapper

Hvis du bare vil legge til eller redigere tekst på én eller flere knapper, gjøres
dette raskest ved hjelp av verktøyet Tekst. Det velger automatisk kun selve
teksten på hver knapp. Når du trykker Return (Enter), går du videre til neste
knapp.

Legge til eller endre tekst med verktøyet Tekst

Du må være i redigeringsvisning for å bruke verktøyet Tekst. Hvis du ikke er
sikker, trykker du Skift+F5.

1. I verktøykassen klikker du verktøyet Tekst. 
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Verktøyet Tekst.

2. Klikk knappen du vil endre.

Verktøyet Tekst starter modusen for innskriving.

Teksten på knappen du valgte, blir merket. Hvis knappen ikke hadde noen
tekst ennå, vises det et blinkende innsettingspunkt (en liten loddrett strek)
på knappen. 

Alle bilder på knappen blir midlertidig skjult.

3. Skriv inn knappeteksten.

4. Trykk Return for å gå videre til neste knapp.

5. Vil du deaktivere verktøyet Tekst, klikker du et annet verktøy, for eksempel
verktøyet Markør. 

Verktøyet Markør.

6. Når du er fornøyd med alle knappene, velger du menykommandoen Fil >
Lagre for å lagre panelet.

Se også:
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Endre utseende på tekst

Endre utseende på tekst

Utseendet på teksten styres fra flere steder: 

·  Skriftverktøylinjen styrer det du endrer oftest, med unntak av

· Tekstfarge, som fastsettes av utseendeverktøylinjen. 

· Velg menykommandoen Knapp > Egenskaper for tekst for å vise flere
valgmuligheter for tekst på knapper.

Merk: All tekst i én statisk tekst eller på én knapp vil ha samme utseende.

Når du oppretter ny tekst, fastsettes tekstens utseende av valgene som vises
på skriftverktøylinjen og utseendeverktøylinjen. Du kan bruke begge
verktøylinjene til å endre hvordan valgt tekst skal se ut.

Skriftverktøylinjen

Du må være i redigeringsvisning for å bruke skriftverktøylinjen. Er du usikker
på hvilken visning du har, trykker du Skift+F5.

Hvis skriftverktøylinjen ikke vises, velger du menykommandoen Vis >
Skriftverktøylinje.

Skriftverktøylinjen

Slik endrer du utseende på tekst

1. Velg teksten, knappen eller knappene du vil gjøre noe med. (Se Velge det
du vil gjøre noe med .)

2. Foreta et valg på skriftverktøylinjen. Du har disse valgene, vist i rekkefølge:

· Skrift 

· Skriftstørrelse
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· Fet tekst

· Kursiv tekst

· Understreket tekst

· Plasser tekst lengst frem på knapp (over et eventuelt bilde)

· Plasser tekst midt på knapp (under et eventuelt bilde)

· Plasser tekst lengst bak på knapp.

Utseendeverktøylinjen

Du må være i redigeringsvisning for å bruke utseendeverktøylinjen. Er du
usikker på hvilken visning du har, trykker du Skift+F5.

Hvis utseendeverktøylinjen ikke vises, velger du menykommandoen Vis >
Utseendeverktøylinje.

Utseendeverktøylinjen, der verktøyet Tekstfarge er valgt

Slik endrer du tekstfarge

1. Velg teksten, knappen eller knappene du vil gjøre noe med. Se Velge det
du vil gjøre noe med .

2. Klikk verktøyet Tekstfarge.

Det vises en fargepalett.
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Denne fargepaletten er blitt koblet løs, det vil si at den er dratt vekk fra
verktøylinjen for å være åpen og ligge over arbeidsområdet. Den viser
dessuten en egendefinert fargepalett for pastellfarger øverst.

3. Klikk tekstfargen du vil ha.

Se også:

Velge fargepalett

Angi justering, bryting og forskyving av tekst fra kanten på
knappen

Det finnes noen justeringsmuligheter for tekst på knapper som du endrer
sjelden. Disse er samlet i dialogboksen Egenskaper for tekst. 

1. Du må være i redigeringsvisning for å bruke dialogboksen Egenskaper for
tekst. Hvis du ikke er sikker, trykker du Skift+F5.

2. Velg knappene du vil angi egenskaper for. 

3. Velg menykommandoen Knapp > Egenskaper for tekst. 

132
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Dialogboksen Egenskaper for tekst vises:

Dialogboksen Egenskaper for tekst

4. Vil du justere knappeteksten mot venstre eller høyre i stedet for den
automatisk midtstilte justeringen, velger du Egendefinert tekstplassering,
og deretter velger du en ny justering under Horisontal. 

Hvis du har valgt Egendefinert tekstplassering, vil valgt Vertikal justering
også gjelde. (Vertikal justering får samme egenskap som du valgte for de
tre siste knappene på skriftverktøylinjen.)

5. Vil du har større marg mellom kanten på knappen og teksten, angir du
forskyvning. Målene står i forhold til hverandre: Angi et høyere tall for å få
større marg. Forskyvning høyre fastsetter sidemargene på knappen.
Forskyvning nedover fastsetter margene øverst og nederst. Teksten
holder seg innenfor margene så langt det lar seg gjøre. 

6. Merk av for Bryt tekst og Klipp tekst for å sikre at teksten bare vises på
knappen. Hvis ikke, vil overskytende tekst fortsette utenfor knappen og
vises på bakgrunnen eller på knappene ved siden av.

7. Klikk OK.

Valgene gjelder alle knappene som var valgt da du ga kommandoen, og
alle nye knapper som opprettes fra nå av. 
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Legge bilder på knapper

Med Bildeverktøy kan du legge til eller endre bildet på én eller flere knapper.
Velg Bildeverktøy når du bare vil endre bildene. 

Med Bildeverktøy kan du dessuten velge et bilde på datamaskinen som skal
plasseres på en knapp eller side – og ikke bare bilder fra symbolbibliotekene i
Tobii Communicator.

Endre knappebilde

Du må være i redigeringsvisning for å bruke Bildeverktøy. Hvis du ikke er
sikker, trykker du Skift+F5.

1. I verktøykassen Rediger klikker du Bildeverktøy.

Bildeverktøy.

Du kan også velge menykommandoen Knapp > Sett inn bilde.

2. Dialogboksen Bildeverktøy vises. Gjeldende valgt knapp vises i
forhåndsvisningen øverst:



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Lage egne paneler96

Dialogboksen Bildeverktøy.

3. Hvis det ikke vises noen knapp, klikker du Neste-knapp i
forhåndsvisningsdelen.

4. Skriv inn et ord eller deler av ett du vil søke etter. 

Hvis gjeldende valgt knapp har tekst, vises teksten automatisk som
søketerm. Du kan fremdeles endre søketermen.

Hvis du har for få – eller for mange – bilder å velge mellom, kan du prøve
alternativene rett under feltet Søk etter. Inneholder finner vanligvis flest
bilder, og Eksakt samsvar finner færrest. Du kan også prøve å skrive inn
bare en del av ordet, fremfor hele ordet, for å finne flere bilder.

Inkluder søketreff på kategori finner bilder som tilhører en kategori med
et navn som passer med søketeksten. Vi har skrevet inn ordet 
idrettsutøvere, og merket av for Inkluder søketreff på kategori. Dette får
frem bildet av idrettsutøvere, men også alle kjente idrettsutøvere som står
oppført i kategorien Idrettsutøvere.

5. Klikk bildet du vil bruke.
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6. Klikk Lagre.

Hvis du har merket av for Bruk Lagre og gå til Neste, går dialogboksen
automatisk til neste knapp, der du kan arbeide med flere knapper uten å
klikke inn og ut av verktøyet.

Når det ikke er merket av for Bruk Lagre og gå til Neste , kan du bytte til
en ny knapp ved å klikke knappen på siden mens dialogboksen er åpen.
Men husk at du likevel må klikke Lagre etter at du har endret en knapp.

6. Når du er fornøyd med alle knappene, velger du menykommandoen Fil >
Lagre for å lagre panelet.

Se også:

Fjerne et bilde

Bruke et bilde fra en fil

Du må være i redigeringsvisning for å bruke Bildeverktøy. Hvis du ikke er
sikker, trykker du Skift+F5.

1. I verktøykassen Rediger klikker du Bildeverktøy.

Bildeverktøy.

Dialogboksen Bildeverktøy vises. Gjeldende valgt knapp vises i
forhåndsvisningen øverst.

2. Hvis det ikke vises noen knapp, klikker du Neste-knapp i
forhåndsvisningsdelen.

3. Klikk Bla gjennom.

Den vanlige dialogboksen Åpne i Windows vises:

98
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Dialogboksen Åpne.

4. Velg en mappe med bilder, velg bildet du vil ha, og klikk deretter Åpne.

5. Bildet plasseres på knappen.

Fjerne et bilde

Du kan fjerne et bilde fra en knapp. 

Du må være i redigeringsvisning for å gjøre dette. Hvis du ikke er sikker,
trykker du Skift+F5.

1. Velg knappen.

2. Velg menykommandoen Knapp > Fjern bilde.

Legge lyd på knapper

Dette avsnittet omhandler hvordan du bruker verktøyet Lyd i verktøykassen
Rediger til å legge til lyd på en knapp som bruker syntetisk tale, innspilte lyder
eller lydfiler som allerede finnes på datamaskinen.

Når skal du bruke lyd?

Terapeuten kan opprette knapper som frembringer ord, uttrykk eller andre lyder
når de trykkes, for brukere som ikke kan snakke.
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For brukere som ikke kan lese tekst, kan terapeuten bruke lyder som auditiv
tilbakemelding. Det vil si at når brukeren peker på knappen, så vil knappen "si
noe" for å vise hva slags knapp den er. For synshemmede brukere kan du
også se Les mens du skriver i Innstillinger > Lydinnstillinger.

Legge til lyd på knapp

Du kan legge til lyd på knapp i Kjør visning ved hjelp av Veiviser for redigering
av knapp . Du må være i redigeringsvisning for å bruke dialogboksen Lyd
som beskrives her. Er du usikker på hvilken visning du har, trykker du Skift+F5.

1. Klikk verktøyet Lyd   i verktøykassen Rediger.

Verktøyet Lyd.

Dialogboksen Lyd åpnes.

Dialogboksen Lyd.

2. Klikk knappen du vil endre, eller klikk Neste knapp >> helt til
forhåndsvisningen viser knappen du vil endre.

3. Velg hva slags type lyd du vil bruke.

41
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Syntetisk tale: Kan bare brukes til å lese opp knappetekst eller en tekst
som du skriver inn: Du må fortelle hva den skal si.

Innspilt lyd: Communicator vil søke gjennom lydbiblioteket etter en innspilt
lyd med et navn som samsvarer nøyaktig med knappeteksten (eller angitt
tekst under Tekst som skal uttales), og spille av lyden i den filen. Hvis du vil
bruke denne funksjonen, må du gi navn til de innspilte lydene slik at de
passer med teksten som uttales.

Spill denne lydfilen: Her trenger du ikke stresse med samsvarende navn!
Du kan ganske enkelt velge filnavnet som inneholder lyden. Men du må
selvsagt vite hvor lydfilen er lagret på datamaskinen. (Unngå dette
alternativet, eller ha alle lydfiler i en mappe under Mine paneler hvis du har
tenkt til å kopiere dette panelet til andre datamaskiner.)

4. Hvis du har valgt Syntetisk tale, velger du en tekst som skal uttales.

For knappen som vises i illustrasjonen: Velger du Les opp tekst på knapp
, vil datamaskinen si blå når du trykker knappen.

Velger du Les opp teksten, kan du skrive inn noe tilsvarende Hvilken
farge er dette? Denne fargen er blå.

5. Har knappen handlinger som skal utføres, for eksempel å koble til en
annen side, kan det være lurt å merke av for Vent til ferdig. 

Knappehandlingen starter ikke før lyden er fullført. Ellers kan det hende at
brukeren ikke engang ser denne knappen mens lyden spilles av.

6. Klikk Lagre hvis du vil beholde endringene for knappen. 

Har du tenkt til å gjøre noe med flere knapper, kan det være lurt å merke
av for Bruk Lagre og gå til Neste. Hver gang du klikker Lagre, vil
dialogboksen både lagre endringene og vise neste knapp.

7. Klikk Lukk når du er ferdig.

8. Velg menykommandoen Fil > Lagre for å lagre panelet.

Se også: 

Fungerer lyden på datamaskinen?

Spille inn eget lydbibliotek

Legge til innhold raskt  
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Legge video på knapp

Nytt i Tobii Communicator 4 er muligheten til å la en knapp kjøre en video.
Videoen kan kjøre innenfor området som er definert av størrelsen på knappen,
eller den kan kjøre på hele skjermen.

Hvis brukeren trykker knappen igjen mens videoen kjøres, vil videoen stoppe
(ikke pause). Et nytt trykk starter videoen igjen fra starten.

Slik legger du video på knapp

1. Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

2. Velg knappen som skal ha video. 

3. Velg menykommandoen Knapp > Video.

Denne dialogboksen vises:

Dialogboksen Egenskaper for video.

4. Klikk Bla gjennom.

5. Den vanlige dialogboksen Åpne i Windows vises.
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6. Velg en videofil som ligger på datamaskinen. Filtypen kan være AVI,
MPEG, MPG eller MPE.

7. Klikk Åpne.

8. I dialogboksen I en videoknapp velger du hvordan videoen skal spilles av.

9. Klikk OK.

Tilordne tastetrykk til knapp

Hvis du vil trykke en tast på skjermtastaturet for å aktivere en knapp mens
panelet kjøres, kan du tilordne et tastetrykk til knappen.

1. Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

2. Velg en enkeltstående knapp.

3. Velg menykommandoen Knapp > Tilordne tastetrykk.

Denne dialogboksen vises:

En knapp kan aktiveres når du trykker en tast på tastaturet.

4. Velg en tast fra rullegardinlisten.

5. Klikk OK.
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Når du trykker valgt tast på skjermtastaturet mens panelet kjøres, vil det
være det samme som å trykke knappen med en hvilken som helst annen
tilgangstype for brukere. 

Angi førstesiden

Hvis panelet inneholder flere sider, må du bestemme hvilken side brukeren
skal se først, og hvordan brukeren skal komme til de andre sidene.

Sett til førsteside

Alle vanlige sider på panelet kan gjøres til førsteside. Popup-sider kan
imidlertid ikke velges som førsteside.

Du må være i redigeringsvisning for å angi førstesiden. Er du usikker på
hvilken visning du har, trykker du Skift+F5.

1. I Sideliste velger du siden du vil ha som førsteside.

2. Velg menykommandoen Side > Sett til førsteside.

I Sideliste flyttes valgt side øverst på listen og merkes som førsteside:

Førsteside flyttes øverst på Sideliste.

Se også:

Endre sidenavn: Lage sider

Endre rekkefølgen på sider i Sideliste:Ordne sider

72

136



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Lage egne paneler104

Kjøre panelet

Vil du kjøre panelet, klikker du verktøyet Kjør på standardverktøylinjen.

Standardverktøylinjen.

Du kan også velge menykommandoen Vis > Kjør, eller du kan trykke F5.

Bestemme hvordan panelet skal kjøres

Panelet kan dekke hele skjermen når det kjøres, eller det kan kjøres i et vindu
med egendefinert størrelse, inkludert maksimert vindu.

· Velg Fullskjerm for brukere som ved et uhell kan komme til å klikke
utenfor vinduet, og som ikke vil kunne få det frem igjen.

· Velg Fullskjerm for brukere som trenger enklest mulig skjermvisning.

· Velg Kjør i vindu hvis du vil at panelet bare skal dekke en del av
skjermen. Dette kan passe for et skjermtastatur, eller for en visning som er
opprettet for at brukeren skal kunne samhandle med et annet program.

· Velg Kjør i vindu hvis du foretrekker at menyfeltet vises når panelet
kjøres.

· Velg Kjør i vindu hvis du må ha mulighet til å flytte panelet rundt på
skrivebordet.

Bruke kategorien Slik kjører du 

Du kan alltid angi hvordan panelet skal kjøres, enten du er i Kjør visning eller i
redigeringsvisning.

1. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du Skift+F10.

2. Velg menykommandoen Fil > Egenskaper for panel.
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Denne dialogboksen vises:

Valgene dine her bestemmer hvordan panelet skal kjøres.

Du skal justere innstillingene i den første kategorien, Slik kjører du. 

3. Under delen Kjør i velger du Vindusvisning eller Fullskjermsvisning.

Velger du fullskjerm, hopper du til trinn 8.

4. Hvis du velger Vindusvisning , velger du  Vindusposisjon.

Med Fast posisjon åpnes panelvinduet alltid med samme størrelse og
posisjon. Du angir størrelse eller posisjon ved for eksempel å gjøre
følgende: Lukk denne dialogboksen, kjør panelet, juster størrelse og
posisjon slik du vil ha dem, og åpne deretter denne dialogboksen på nytt,
og klikk Bruk gjeldende posisjon.
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Med Forankringsposisjon kan du plassere et lite sidevindu langs kanten
på skjermen. Her er størrelsen angitt som en prosentandel av
skjermstørrelsen med feltene Bredde og Høyde. Velg kanten vinduet skal
forankres mot, og hvilken del av kanten (enden eller midten) som skal
brukes ved hjelp av feltene Vertikal og Horisontal.

5. Velger du Vindusvisning, vil alternativene for Utseende for vindu styre
hvor mye fleksibilitet brukeren har når panelet kjøres.

Vis tittellinje Panelet kan flyttes mens det kjøres ved å dra i tittellinjen.

Vis vinduskant Du kan endre størrelsen på panelet mens det kjøres ved å
dra i vinduskanten eller hjørnene.

Vis programmeny (kommando) Kjør visning i menyfeltet, som er en
forenklet utgave av redigeringsvisningen i menyfeltet, vises mens panelet
kjøres. 

Merk: I Kjør visning kan du trykke F10 for å aktivere alle de tre
alternativene. Trykk F10 igjen for å tilbakestille til innstillingene som er
lagret i denne dialogboksen. 

6. Velger du Vindusvisning, bør du også ta en kikk på alternativene under
Diverse .

Alltid på topp Andre vinduer vil ikke kunne dekke over panelet. Sikrer en
bruker kan kanskje ikke kan stable om på vinduene hvis panelet til Tobii
Communicator blir borte.

Tillat samhandling Gjør det mulig for brukeren å velge menykommandoer
for et annet Windows-program når panelet inneholder et skjermtastatur.

7. Med Gjennomsiktighet blir panelet delvis gjennomsiktig, slik at brukeren
kan holde orden på det som panelet dekker over. Ofte et godt valg når et
lite panel er forankret. Dette er vanligvis ikke et godt valg for brukere som
trenger fullskjermsmodus.

8. Klikk OK.

9. Velg menykommandoen Fil > Lagre for å lagre panelet.
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Det finnes tre forskjellige måter for å kjøre panelet i et vindu.

A Forankret, uten tittellinje, menyfelt eller vinduskanter.
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B Selv om du velger forankret, kan du flytte panelet hvis du beholder tittellinjen
på denne måten.

C Med kanten på kan du endre størrelsen på panelet mens det kjører. Trykk
F10 for å velge denne statusen for panelet, med vist tittellinje, menyfelt og
kanter. Trykk F10 igjen for å tilbakestille til innstillingene i dialogboksen. 

Finne igjen panelet senere

Vil du gå tilbake til et panel du har avsluttet, må du åpne panelet. 

Har du lagret panelene i mappen som ble foreslått av Tobii Communicator,
ligger de vanligvis i mappen Mine dokumenter >  TobiiCommunicator 4 >
Gjest > Mine paneler. (Hvis du har opprettet flere Communicator-brukere og
lagret paneler for ulike brukere, bytter du ut Gjest med riktig brukernavn.) 

Hvis du har valgt å lagre panelene i en annen mappe, antar vi at du vet
hvordan du finner dem igjen. Disse instruksjonene gjelder i vanlige tilfeller.

Åpne et nylig brukt panel

1. Hvis brukeren alltid er Gjest, hopper du til trinn 3. 

2. Har du opprettet flere brukere, kontrollerer du at Communicator er angitt for
riktig bruker for panelet du vil hente frem. Vil du endre bruker, velger du
menykommandoen Innstillinger > Brukere > Endre bruker, og velger
riktig bruker.

3. Velg menykommandoen Fil > for å åpne Fil-menyen.

4. Se på filene som står oppført nederst på menyen. Finner du filen du vil ha,
trykker du riktig nummer: 1-4. 

Hvis ikke, velger du kommandoen Åpne.

Åpne et panel med Fil > Åpne

1. Hvis brukeren alltid er Gjest, hopper du til trinn 3. 
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2. Har du opprettet flere brukere, kontrollerer du at Communicator er angitt for
riktig bruker for panelet du vil hente frem. Vil du endre bruker, velger du
menykommandoen Innstillinger > Brukere > Endre bruker, og velger
riktig bruker. 

3. Velg menykommandoen Fil > Åpne.

Den vanlige dialogboksen Åpne i Windows vises.

Tobii Communicator 4 vil foreslå standardmappen Mine paneler for
gjeldende bruker.

Åpne et panel fra standardmappen.

4. Velg panelet du vil åpne, og klikk Åpne.
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Koble sider sammen

I paneler med flere sider er det nødvendig å lage knapper for å kunne flytte fra
side til side.

Du kan plassere ønsket bilde, tekst eller lyd på knappene, men de må også
inneholde en handling: En kobling til en annen side. Hvis du vil, kan du også
opprette koblinger til sider i andre paneler.

Dette avsnittet omhandler hvordan du kobler sider. Vil du vite mer om andre
typer handlinger, kan du se Legge til handlinger og smart atferd .

Knappemaler for koblinger

Noen av de vanligste koblingene finnes som knappemaler. Disse omfatter
Tilbake, Hjem og Neste/Forrige. Se Bruke knappemaler .

Koble til en side i samme panel

Du må være i redigeringsvisning for å opprette koblinger. Er du usikker på
hvilken visning du har, trykker du Skift+F5.

1. Velg knappen som brukeren skal trykke for å skifte side.

2. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Kobling.

Verktøyet Kobling

Dialogboksen Koblingsverktøy vises.

147
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Dialogboksen Koblingsverktøy for knapper som går til andre sider.

3. Velg Gå til side, og klikk Velg.

Dialogboksen Velg side vises:

Velg siden du vil gå til.

4. Klikk miniatyrbildet av siden du vil koble til.
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5. Klikk OK i dialogboksen Velg side.

6. Klikk OK i dialogboksen Koblingsverktøy.

7. Velg menykommandoen Fil > Lagre for å lagre panelet.

Modeller for å koble paneler

I et enkelt panel med få sider vil hver enkelt side koble til alle de andre.

Her er en skisse av et panel med fire sider. Hver enkelt side har samme
kolonne med knapper for å skifte side.

En mer erfaren bruker har ofte flere paneler. Noen av dem aktiveres fra
startsiden, og noen paneler aktiverer andre. I slike tilfeller er det ofte lurt å
utstyre hver side eller hvert panel med knappene Gå tilbake og Gå til start.

Se også:

Bruke popup-sider for brukeralternativer  168
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Styre hvordan det ser ut

Dette avsnittet omhandler funksjonene i Tobii Communicator der du kan styre
så å si alle sider ved utseendet til panelene: Du kan endre dimensjonene og
bakgrunnsfargen på siden, eller du kan plassere tekst eller bilder der. Du kan
lage knapper i mange ulike former, og hver knapp kan ha forskjellig farge og
med forskjellig omriss.

Den egendefinerte startsiden som vises nedenfor, vil bli brukt som eksempel: 

Eksempel: Egendefinert startside

· Egenskaper for side  ble brukt til å angi at sidens bakgrunn skulle være
et bilde fra mappen i Windows med eksempelbilder.

· De midtstilte titlene er statisk tekst .

· Brukerportrettet øverst til høyre er et statisk bilde.

· De tre runde knappene har fått samme størrelse, justering og avstand ved
hjelp av Oppsett-menyen . Fargene er hentet fra en egendefinert palett

.

· Knappene for mobiltelefon og fjernkontroll har ingen omriss eller fyll, men
bruker bilder som lå lagret på datamaskinen. Avslutt-knappen øverst til
venstre er en trekantknapp uten omriss og med stigende fyll. Se Tegne
egendefinerte knapper

114
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Sidebakgrunn og andre nyttige egenskaper for side

Dialogboksen Egenskaper for side samler inn informasjon og valg som gjelder
for hver enkelt side.

· Husk at for frihåndsider (sider uten rutenett med knapper) kan du styre
plasseringen av prikker i kategorien Frihåndsider i denne dialogboksen.

Plassere et bilde i bakgrunnen

Du må være i redigeringsvisning for å gjøre noe med Egenskaper for side. Er
du usikker på hvilken visning du har, trykker du Skift+F5.

1. I Sideliste velger du siden du vil gjøre noe med.

2. Velg menykommandoen Side > Egenskaper for side.

Dialogboksen Egenskaper for side vises:

Her kan du velge bakgrunnsfarge eller bakgrunnsbilde.

3. Velg kategorien Bakgrunn.

4. Vil du velge en bildefil på datamaskinen, klikker du Bla gjennom.
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5. Finn bildefilen ved hjelp av den vanlige dialogboksen Åpne i Windows, og
klikk Åpne.

Tilbake i dialogboksen Egenskaper for side forhåndsvises bildet du har
valgt:

Når du velger et bilde, vises det en forhåndsvisning.

6. Forsøk å merke av og å fjerne merket for Strekk bilde for å se hvilket
resultat som fungerer best.

7. Når du er ferdig, klikker du OK.

Valgt bilde plasseres på sidelerretet. Det står bak alle andre objekter du
plasserer på siden, og du vil ikke kunne velge det. 

Fjerne et bakgrunnsbilde

1. Velg siden, og gå til dialogboksen Egenskaper for side og deretter
kategorien Bakgrunn, som beskrevet ovenfor.

2. Klikk Fjern.
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Tegne egendefinerte knapper

Hvis du vil styre knappens form og plassering, skal du ikke bruke rutenett på
siden. La den være en frihåndside, og tegn dine egne knapper som du kan
skyve rundt på skjermen akkurat dit du vil!

Tegne en knapp 

Kontroller at du er i redigeringsvisning og at siden som vises på
arbeidsområdet, er den du vil legge til knapper på. 

1. Klikk verktøyet Knapp i verktøykassen Rediger.

Verktøy for å legge til knapp.

Legg merke til hvordan markøren "lastes" med en knapp: Markøren endrer
form til et trådkors med knapp.

2. Pek der knappens øverste venstre hjørne skal være.

3. Trykk og hold nede museknappen mens du drar markøren mot det
nederste høyre hjørnet til knappen du vil ha.

Tegne en knapp.

4. Slipp opp museknappen.

Den nye knappen vises. Den er valgt og klar for neste kommando. 

Utseendeverktøylinjen formaterer alle nye knapper

Når du tegner en ny knapp, bestemmes utseendet til den nye knappen av
innstillingene på utseendeverktøylinjen.
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Utseendeverktøylinjen

Ny knapp som er tegnet med innstillingene på utseendeverktøylinjen vist
ovenfor

Endre knapper med utseendeverktøylinjen

Du kan endre knapper med utseendeverktøylinjen.

1. Velg knappen(e) du vil gjøre noe med. (Vil du vite hvordan du velger, kan
du se Velge det du vil gjøre noe med .)

2. Velg verktøyet du trenger:

 Kantfarge

 Fyllfarge

 Tekstfarge

 Kantbredde (brukes også til å fjerne kanter ved å velge Ingen linje)

 Knappeform

 Fyllstil (jevn farge eller stigende bleking)

3. Klikk den lille, svarte, nedovervendte pilen ved siden av verktøyet. Det
åpnes en palett med alternativer:
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Dette er en egendefinert utgave av fargepaletten.

4. Klikk verdien du vil ha.

Valgt(e) knapp(er) endres slik at de likner alternativet du velger.

Kopiere knappens utseende

La oss si at du har lagd en helt fantastisk knapp. Og nå vil du at sju andre
knapper også skal se slik ut. Det er enkelt.

Slik får du knapper til å se like ut

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. Velg modellknappen. Det er bare den knappen som skal være valgt.

Velg modellknappen.

2. Velg menykommandoen Rediger > Kopier.
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3. Velg målknappen(e). Vil du vite hvordan du velger flere, kan du se Velge
det du vil gjøre noe med .

Velg målknappene.

4. Velg menykommandoen Rediger > Lim inn spesiell > Utseende.

Tre like knapper.

5. Målknappene får samme form, kant og fyll som modellen du kopierte.

Statisk tekst eller bilde

Knapper kan vise tekst og bilder, men det er meningen at knapper skal
trykkes. 

Hvis du bare vil plassere en tittel på siden, eller et bilde for å dekorere eller
illustrere siden, bruker du Statisk tekst eller Statisk bilde. Når panelet kjører,
kan de ikke velges, de blir ikke skannet, og de kan heller ikke trykkes. De gjør
ingenting, de bare er der: Statisk.
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Bildet øverst til høyre er et statisk bilde.

På startsiden som vises som eksempel ovenfor, er tittelen og undertittelen
statisk tekst. Bildet av brukeren er et statisk bilde.

Opprette statisk tekst

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Statisk tekst.

Verktøyet Statisk tekst.

Markøren endres til et trådkors og rektangel.

2. Akkurat som når du skal tegne en knapp, begynner du i det ene hjørnet av
det planlagte tekstområdet. Trykk og hold nede museknappen.

3. Dra mot diagonalt motsatt hjørne av tekstområdet, og slipp museknappen.
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Området med statisk tekst likner på en knapp, men det inneholder
påminnelsestekst i grått.

Det nye tekstområdet velges automatisk.

4. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Tekst.

Verktøyet Tekst.

Det vises et blinkende innsettingspunkt for tekst i området for statisk tekst.

5. Skriv inn teksten. 

6. Klikk verktøyet Markør når du er ferdig med å skrive inn eller endre
teksten. 

I redigeringsvisning vises det en stiplet strek rundt området for statisk
tekst. 

Statisk tekst opprettes automatisk uten kanter og med gjennomsiktig fyll,
slik at sidebakgrunnen synes gjennom. Tenk deg godt om før du endrer
disse attributtene.

Når panelet kjøres, er det enklere for brukeren å se forskjell på knapper
med tekst som kan trykkes, og titteltekst som ikke kan trykkes. 
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Statisk tekst ser slik ut i redigeringsvisning. Ingen kanter, og med
gjennomsiktig fyll.

Du kan endre utseendet på tekst ved hjelp av skriftverktøylinjen og de
andre verktøyene du bruker for tekst på knapper. Se Endre utseende på
tekst .

Plassere et statisk bilde på siden

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Statisk bilde.

Verktøyet Statisk bilde.

Markøren endres til et trådkors og rektangel.

2. Akkurat som når du skal tegne en knapp, begynner du i det ene hjørnet av
det planlagte bildeområdet. Trykk og hold nede museknappen.

3. Dra mot diagonalt motsatt hjørne av bildeområdet, og slipp museknappen.
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Området med statisk bilde likner på en knapp, men det inneholder
påminnelsestekst i grått.

4. Det nye bildeområdet velges automatisk.

5. I verktøykassen Rediger klikker du Bildeverktøy. (Du kan også velge
menykommandoen Knapp > Sett inn bilde.)

Bildeverktøy.

Dialogboksen Bildeverktøy vises.

6. Vil du velge et bilde fra datamaskinen, klikker du Bla gjennom.

Den vanlige dialogboksen Åpne i Windows vises:
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Bruker den vanlige dialogboksen Åpne i Windows til å velge et bilde.

7. Finn bildet, og klikk Åpne.

8. Tilbake i dialogboksen Bildeverktøy klikker du Lagre og deretter Lukk.

I redigeringsvisning vises det en stiplet strek rundt området for statisk
bilde. 

Området for statisk bilde opprettes automatisk uten kanter og med
gjennomsiktig fyll, slik at sidebakgrunnen synes gjennom. Tenk deg godt
om før du endrer disse attributtene. Når panelet kjøres, er det enklere for
brukeren å se forskjell på knapper med bilder som kan trykkes, og statiske
bilder som ikke kan trykkes. 

Et statisk bilde kan se slik ut i redigeringsvisning.

Bilde på bakgrunnen

Du kan sette et personlig preg på panelene i Communicator ved å plassere
bilder på sidebakgrunnen. Når du legger et bilde på bakgrunnen, vil du ikke
kunne velge bildet ved et uhell når du prøver å velge en knapp.
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Husk at visuelt "støy" i bakgrunnen kan gjøre det vanskelig for brukeren å finne
knappene, så sørg for å skape god kontrast mellom knappene og
bakgrunnsbildet.

Slik plasserer du et bilde på bakgrunnen til siden:

1. Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

2. I Sideliste velger du siden der du vil ha bakgrunnsbildet.

3. Velg menykommandoen Side > Egenskaper for side.

4. Velg kategorien Bakgrunn.

Denne dialogboksen vises:

Legger til eller fjerner et bilde på sidelerretet.

5. Klikk Bla gjennom.

6. Den vanlige dialogboksen Åpne i Windows vises.

7. Velg et bilde på datamaskinen.
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8. I dialogboksen Åpne klikker du OK.

9. I dialogboksen Egenskaper for side klikker du OK.

Skap orden med Oppsett

Med kommandoene på Oppsett-menyen kan du gi sidene et oversiktlig og
profesjonelt preg. Du kan bruke Oppsett-menyen til å standardisere
knappestørrelse, plassering og avstand. Du kan låse knappenes plassering,
stable knapper og andre elementer, og bestemme hvordan knappene skal
samhandle med prikkene på justeringsrutenettet.

Justere knapper eller tilpasse størrelsen på knapper

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. I verktøykassen Rediger velger du verktøyet Markør.

Verktøyet Markør

2. Velg alle knappene du vil justere eller endre størrelse på.

Du må velge minst to knapper som skal justeres eller få endret størrelse.

Vil du velge flere knapper, klikker du den første knappen, og deretter
holder du nede Skift mens du klikker de andre knappene. Du kan eventuelt
holde nede museknappen mens du drar for å tegne en utvalgsløkke rundt
alle knappene, som vist nedenfor:
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Bruk Oppsett-kommandoer for å få orden på disse knappene.

3. Velg menykommandoen på Oppsett -menyen.

Noen eksempler på hva du kan gjøre med Oppsett-kommandoene.

Tobii Communicator velger én knapp, og justerer eller endrer størrelsen på
de andre for å gjøre dem like. Det er kanskje ikke den samme knappen
som du tenkte på som "modell". Etter justering eller endring av størrelse er
det fremdeles ett sett valghåndtak som gjelder for alle knappene.
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4. Justere plasseringen av hele den valgte gruppen: Plasser verktøyet
Markør midt på en knapp, og hold nede museknappen mens du drar mot
venstre eller høyre. Dermed flyttes alle de valgte knappene som gruppe.

5. Justere knappestørrelsen for hele den valgte gruppen: Plasser verktøyet
Markør på ett av valghåndtakene, og hold nede museknappen mens du
drar. Dermed får alle knappene samme størrelse.

Lik avstand mellom knappene

1. Flytt den første og den siste knappen omtrent dit du vil ha dem.

2. Velg hele gruppen for å fordele den likt. (Se ovenfor hvis du vil ha tips om
hvordan du velger.)

3. Velg menykommandoer for å justere eller endre størrelse på knappene,
hvis du ønsker det.

4. Velg menykommandoen Oppsett > Fordel likt > Horisontalt for å lage en
rett rad med knapper.

Velg menykommandoen Oppsett > Fordel likt > Vertikalt for å lage en
rett kolonne med knapper.

Stable med Bring frem

Du kan bruke kommandoene Oppsett > Bring frem og Oppsett > Send bak for
å plassere elementer i ønsket rekkefølge når du må stable dem.

Her er et eksempel fra en side i det ferdiglagde panelet Lotto. Legg merke til
hvordan utvikleren av spillet har brukt statisk tekst over en vanlig knapp med
tekst. Med kommandoene Bring frem og Send bak er det enklere å oppnå
ønsket resultat når du skal gjøre noe tilsvarende.

Valgmerkene viser at hver enkelt knapp består av to elementer.
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Lås posisjon

Når alt er plassert nøyaktig der du ønsker, kan det være lurt å velge
kommandoen Oppsett > Lås posisjon for å hindre at noe flyttes ved et uhell.

Låste elementer har et lite låsikon i redigeringsvisning:

Knapper med låst posisjon.

Vil du fjerne låsen, velger du objektet/objektene og deretter
menykommandoen Oppsett > Lås posisjon på nytt. 

Oppsett > Juster til > Tilpass rutenett

Hvis knappene ikke står helt rett, kan det hjelpe å velge en gruppe og deretter
kommandoen Oppsett > Juster til > Tilpass rutenett. Knappene flyttes slik at
de står rett i forhold til justeringsrutenettet. 

Justeringsrutenettet fremstilles med prikkene som vises over siden når du er i
redigeringsvisning. Vil du angi avstanden mellom disse prikkene, velger du
menykommandoen Side > Egenskaper for side, og velger kategorien
Frihåndside.

Usynlige knapper og knapper som ikke kan merkes

Hvorfor skjule en knapp?
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Noen ganger oppretter terapeuter omfattende kommunikasjonssider for
brukere som ennå ikke er klare for å dra nytte av alle knappene. Med
handlingen Skjul knapp kan terapeuten skjule knapper til brukeren er klar for
dem. Siden er det svært enkelt å få frem de ekstra knappene - som dessuten
kan lede til nye sider.

Når du skjuler en knapp, så kan ikke knappen velges (overstyrer egenskapen
om at den ikke kan merkes).

Gjøre en knapp usynlig

Du må være i redigeringsvisning for å skjule en knapp. Er du usikker på hvilken
visning du har, trykker du Skift+F5.

1. Velg knappen(e) du vil gjøre usynlige. 

Her skal vi skjule den femte av de seks knappene med ring rundt.

2. Velg menykommandoen Knapp > Skjult.

3. Kommandoen er merket på menyen, og dette er den eneste måten for å se
at knappen er blitt skjult når du er i redigeringsvisning.

4. Kjør panelet. Knappen er ikke lenger synlig:
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Knappene er der fremdeles, men nå er de skjult i Kjør visning.

Gjøre slik at knappen ikke kan merkes: Hjelp brukere av
skanning

Du kan også lage knapper som ikke kan merkes. 

Hva kan det være godt for? Vel, smartknappene som beskrives i Legge til
handlinger og Smart atferd, vises noen ganger kun for å vise oppdatert
informasjon, for eksempel antall uleste e-postmeldinger. Det er ingen som
trenger å trykke dem, og brukere av skanning trenger iallfall ikke vente mens
slike knapper skannes.

Merk: Egenskapen Skjult overstyrer egenskapen om at den ikke kan merkes.
Skjulte knapper kan aldri bli valgt i Kjøremodus. 

Du må være i redigeringsvisning for å gjøre slik at en knapp ikke kan merkes.
Er du usikker på hvilken visning du har, trykker du Skift+F5.

1. Velg knappen du vil gjøre noe med. 

2. Velg menykommandoen Knapp > Kan ikke merkes.

3. Kommandoen er merket på menyen, og dette er den eneste måten for å se
at knappen ikke kan merkes når du er i redigeringsvisning.
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Slik ser du om knappen ikke kan merkes.

Se også: Støtte for brukere av skanning

Velge fargepalett

Vil du at knappene skal gi et tiltalende og profesjonelt inntrykk, kan det
være lurt å planlegge og begrense fargevalgene på knapper, tekst og
sidebakgrunn på et panel eller gruppe paneler.

En samling farger eller en fargepalett inneholder farger som fremstår som
tydelige for brukeren. Samtidig må fargene balansere hverandre godt, uten
sjokkartede, visuelle kontraster der babyrosa opptrer sammen med en rekke
fyldige, mørke jordfarger.

Profesjonelt utformede nettsider har ofte gjennomtenkte fargepaletter. Du kan
for eksempel ta en titt på noen områder, og velge favorittfargevalget. 

Gå til www.web-eze.com, og se under Resources (Ressurser) og deretter Color
Scheme Assistant (Hjelp med fargevalg) for å få ideer.

Grunnleggende og egendefinerte fargepaletter i
Communicator

Når du klikker pilen ved siden av et fargeverktøy, for eksempel Fyllfarge, vises
en grunnleggende fargepalett med 40 farger i Communicator.

· Hvis du oppretter og velger en egendefinert palett, vises de egendefinerte
fargene øverst, slik som dette:

246
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Egendefinert palett.

· Har du flere egendefinerte paletter, velger du hvilken du skal bruke, med
menykommandoen Verktøy > Fargepaletter. Eller du kan bare klikke
Endre/rediger nederst på den vanlige paletten.

Opprette en ny, tom palett

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. Velg menykommandoen Verktøy > Fargepaletter.

Dialogboksen Fargepaletter vises:

Opprett og fyll en ny palett her.

2. Klikk Ny.

3. I den neste dialogboksen skriver du inn et navn på paletten, og klikker OK.
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Den nye paletten står oppført under Tilgjengelige paletter, og inneholder
ingen farger.

Legge til farger på din egen palett

Du kan legge til og fjerne farger på en egendefinert palett eller på den
grunnleggende paletten.

1. I dialogboksen Fargepaletter velger du paletten du vil endre, som forklart
ovenfor.

2. På høyre side klikker du Legg til. 

Det legges til en fargerute på paletten.

Den første fargeruten på en ny palett.

3. Klikk Rediger for å endre fargen.

Den vanlige dialogboksen Farge i Windows åpnes.
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Fyll rutene nederst med egendefinerte farger.

4. Klikk én av fargene for å velge den.

5. Klikk OK for å legge til fargen på paletten.

Du kommer tilbake til dialogboksen Fargepaletter, og du har lagt til én farge
på paletten.

6. Klikk Legg til for en ny farge, klikk deretter Rediger, og gjenta
fargevalgprosessen.

Legge til en egendefinert farge på en palett

I instruksjonene ovenfor la du kanskje merke til at du skulle velge mellom de
samme fargene som du finner på den grunnleggende paletten. Hvis du lager
din egen palett, vil du sikkert skape noen egendefinerte farger.

1. Følg instruksjonene ovenfor, men klikk Definer egendefinerte farger.

2. Dialogboksen utvides med en fargeplukker på høyre side:
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Utvidet dialogboks Farge. Velg først en rute på venstre side!

3. Bruk høyre side til å velge en farge: Dra i de to svarte velgerne til fargen du
vil ha, vises i prøvefeltet.

4. Klikk OK.

5. Tilbake i dialogboksen Fargepaletter er den egendefinerte fargen blitt lagt
til på listen under Farger i palett.

Ordne sider

Når du arbeider på et panel med mange sider, kan dette avsnittet være nyttig.

Siderekkefølge og sidegrupper i Sideliste endrer ikke det brukeren ser når
panelet kjøres. Det som er viktig, er hva du angir som første side , og hva
den siden kobler til. 

Du kan imidlertid bruke kommandoen Sidegrupper til å endre rekkefølgen på
sider hvis du vil ha en annen rekkefølge i redigeringsvisning, og du kan
gruppere sider for å gjøre det enklere å navigere i Sideliste.

Her har vi lagt til sidegrupper i Lotto-spillet fra de ferdiglagde panelene.

103



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 User Guide

Lage egne paneler 137
137

· Tittellinjer for grupper vises i Sideliste. 

· Du kan vise eller skjule en sidegruppe ved å klikke symbolet til venstre for
gruppetittelen.

Slik grupperer du sider eller endrer rekkefølge

Enhver gruppe må bestå av minst én side, så du bør vente med å lage grupper
til du har opprettet de fleste sidene.

Du må være i redigeringsvisning for å lage sidegrupper. Er du usikker på
hvilken visning du har, trykker du Skift+F5.

1. Bruk verktøyet Markør til å peke et sted i Sideliste, og høyreklikk.

Objektmenyen for Sideliste vises:
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2. Klikk Sidegrupper.

Dialogboksen Sidegrupper vises.

Bruk denne dialogboksen for grupper og siderekkefølge.

3. På høyre side velger du én eller flere sider som skal tilhøre den nye
gruppen. 

Hvis du allerede har sidegrupper, må du kanskje først velge en gruppe på
venstre side for å finne sidene du vil ha.

Husk at når du har valgt en enkeltstående side fra listen til høyre, kan du
bruke piltastene til å flytte siden rundt, og endre siderekkefølge i Sideliste.
Vil du bare endre rekkefølgen, klikker du OK nå for å lukke dialogboksen
Sidegrupper.

4. Hvis du vil fortsette og lage en ny gruppe, klikker du Flytt til.

5. I rullegardinlisten velger du Ny gruppe.

6. Skriv inn et beskrivende navn for den nye gruppen. 

7. Klikk OK for å gå tilbake til dialogboksen Sidegrupper.

8. Vil du lage enda en gruppe, gjentar du fra trinn 4.

9. Når du er fornøyd, klikker du OK i dialogboksen Sidegrupper.

Sideliste vises med de nye gruppetitlene.
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Legge til handlinger og smart atferd

Legg til handlinger på knapper for å gjøre brukerne mer selvstendige.

Det er to svært grunnleggende handlinger som er blitt omtalt andre steder i
denne håndboken: Spill av lyd  og Koble til annen side .

Knappemaler

Listen Knappemaler fungerer som snarvei til mange vanlige handlingsknapper
og smartknapper. 

I korte trekk: Velg en knapp som skal ha handlingen eller
smartknappfunksjonen. Deretter klikker du riktig knappenavn på listen
Knappemaler. Handlingen, eller typen smartknapp og handling, som du klikket,
limes på valgt knapp. 

Se nederst til venstre etter Knappemaler.

Handlingsknapper

Noen av handlingene du kan legge til på en knapp, er følgende:

· Spill av, stopp, pause, neste eller foregående sang for en musikkspiller.

· Ny, åpne, lagre eller lagre som for å arbeide med tekstfiler.

· Skriv inn knappeteksten på skrivelinjen, eller les opp teksten på skrivelinjen
til en kommunikasjonsside.

98 110
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Velg menykommandoen Knapp > Knappehandlinger for å legge én eller flere
handlinger på en knapp, eller velg knappen, og klikk deretter et knappenavn på
listen Knappemaler.

Det finnes vanligvis en knapp for skrivelinje på paneler med tastatur, tekst- eller
symbolbasert kommunikasjon. Mange av de andre knappene har en "skriv på
skrivelinje"-handling som inntreffer når brukeren trykker knappen. 

Smartere knapper

I Tobii Communicator kan du dessuten opprette smartknapper som bruker
programmerte funksjoner fra de ferdiglagde panelene på nytt. 

Eksempler på smartknapper er følgende: 

· Skrivelinjen, som kan motta tekst eller symboler, og vise et
innsettingspunkt for tekst (markørplassering).

· Taster på skjermtastatur som både viser og skriver enten små eller store
bokstaver.

· Knapper som henter og viser informasjon av typen antall uleste meldinger
fra e-post eller mobiltelefon.

· Element for Finn par i Finn par-spillet som vet når de danner et par.

· Knapper for predikert ordelement som automatisk endrer ordet de viser,
basert på hva brukeren skriver inn og den aktive ordlisten.

Alle smartknappene vises under Knapp > Typer smartknapper. 
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Smartknapper og handlinger

Mange av smartknappene brukes vanligvis sammen med bestemte handlinger.
En smartknapp for et ordprediksjonselement har vanligvis en skrivehandling.

I redigeringsvisning viser overføringssymbolene at ordprediksjonselementet
og skrivelinje er smartknapper.

  

I Kjør visning predikerer knappen hele tiden forskjellige ord, basert på hva
brukeren skriver inn. 
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Som så mange andre smartknapper, forstår også denne hva den inneholder.
Det er aldri lurt å plassere tekst eller bilde på en smartknapp før du har
undersøkt hva slags innhold smartknappen genererer helt på egen hånd!

I Kjør visning når brukeren trykker knappen Ordprediksjon, inntreffer
handlingen (skriv), og ordet som predikeres, middag, legges til på skrivelinjen.  

Hver enkelt knapp kan ha ingen eller én type smartknapp (aldri flere enn én).
Hver knapp kan imidlertid ha så mange forskjellige handlinger som du mener
er praktisk.

I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Type smartknapp og handlinger
for å vise en dialogboks som gir en oversikt over både type og handlinger.

Verktøyet Type smartknapp og handlinger.

Vil du vite mer om dette, kan du se følgende:

Bruke knappemaler 

Legge til handlinger på knapper 

Bruke en skrivelinje 

Handlinger når siden åpnes eller lukkes 

Handlinger på panel som kjøres

Bruke smartknapper

Lage egne smartknapper

Bruke popup-sider for brukeralternativer

143

147

157

150

151

152

155

168
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Bruke knappemaler

I redigeringsvisning finner du listen Knappemaler på en kategori ved siden av
kategorien Sideliste, og under verktøykassen Rediger.

Se nederst til venstre etter Knappemaler.

Knappemaler inneholder noen handlingsknapper som brukes ofte, i tillegg til
enkelte smartknapper fra de ferdiglagde panelene som ofte brukes på nytt.

Det å bruke en knappemal kan i stor grad sammenliknes med å velge
kommandoen Rediger > Lim inn spesiell > Handlinger og type
smartknapp. Handlingene og typen smartknapp (hvis det er noen) hentes fra
malen og legges til på knappen. Bruk av knappemal bestemmer ikke
utseendet på knappen. Hvis knappemalen omfatter en type smartknapp, så 
kan den (men ikke alltid) bestemme innholdet i knappen, spesielt når det
gjelder tekstinnhold.

Slik bruker du knappemaler

Du må være i redigeringsvisning for å bruke en knappemal.

1. På siden velger du knappen du vil bruke malen på.

Valgmerker vises på knappen.



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Lage egne paneler144

Én knapp som er valgt på et rutenett.

2. På venstre side av skjermen, under verktøykassen Rediger, klikker du
kategorien Knappemaler for å vise den foran Sideliste. 

Hvis kategorien Knappemaler ikke vises, velger du menykommandoen Vis
> Knappemaler.

Klikk en knapp, og klikk en knappemal. Kan det bli enklere?

Vil du vise hvilke handlinger en mal inneholder, lar du markøren hvile en
stund over navnet på malen. Det vises et verktøytips med en forklaring.

3. Klikk navnet på malen i kategorien Knappemaler.

Handlinger kopieres til valgt knapp. En type smartknapp  kan også
kopieres.

4. Enkelte typer smartknapper får plassholdertekst. Selve teksten vises ikke
før du kjører panelet. 

152
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Med andre maler vises det ingen endringer på knappen i det hele tatt, og
du må kjøre panelet og prøve ut knappen for å se hva prosessen har ført
til.

Taster på skjermtastatur ser like
ut i redigeringsvisning

De samme tastene i Kjør visning

Finne ut hva malen gjorde

1. Vil du se hva malen la til på en knapp, velger du knappen, og klikker
verktøyet Type smartknapp og handlinger.

Verktøyet Type smartknapp og handlinger.

Dialogboksen Type smartknapp og handlinger vises:
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Klikk Endre for å endre typen smartknapp. Klikk Legg til for å legge til flere
handlinger.

Type smartknapp viser hvilken funksjonskategori knappens atferd –
vanligvis tekst og standardhandlinger – kommer fra. Delen Handlinger
viser handlingen(e) som er blitt lagt til på knappen.

2. Klikk én av handlingene.

3. Hvis handlingen har egenskaper, eller valg du kan foreta om hvordan
handlingen skal utføres, kan du vise hvilke ved å klikke Egenskaper.

4. Hvis det gjelder en tast på skjermtastaturet, kan du angi om den skal skrive
inn bokstavene på en skrivelinje i Communicator, eller i gjeldende åpent
vindu i et annet Windows-program: 
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Du kan forvente ulike dialogbokser når du legger til forskjellige handlinger.

Legge til handlinger på knapper

I dette avsnittet får du se hvordan du oppretter egne handlingsknapper.

Du bruker for eksempel handlingsknapper til å opprette denne store og mer
tilgjengelige volumkontrollen for lyder som spilles av via Windows, for
eksempel musikk som spilles av med Windows Media Player:

Handlingsknapper demper, øker eller setter lydvolumet på datamaskinen til
normalt.

Opprette handlingsknapper

Du må være i redigeringsvisning for å legge til handlinger på knapper. Er du
usikker på hvilken visning du har, trykker du Skift+F5.
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1. Tegn knappen eller knappene du trenger.

2. Velg én av knappene.

3. Velg menykommandoen Knapp > Knappehandlinger.

Dialogboksen Knappehandlinger vises.

4. Velg én av kategoriene Funksjoner, som du finner øverst. I dette eksemplet
velger du Lyd:

Alle handlingene er hentet fra én av kategoriene Funksjoner.

5. I kategorien Lyd velger du handlingen Still hovedvolum, som vist ovenfor.

Hvis kategorien Lyd ikke vises, merker du av for Vis alle handlinger
nederst i dialogboksen.

6. Klikk Legg til.

Det vises en dialogboks med spørsmål om hvilken volumendring du vil
knappen skal gjøre.
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Legger du til forskjellige handlinger, vises det forskjellige dialogbokser her.

7. Velg om knappen skal stille inn et fastsatt volum, eller om volumet skal
økes eller dempes med ett trinn hver gang knappen trykkes.

8. Klikk OK.

Handlingen er lagt til på knappen. 

Alle handlinger som knappen vil gjøre, vises på listen nederst i
dialogboksen Rediger knappehandlinger. Det er svært vanlig at en knapp
bare har én eller to handlinger.

9. Klikk OK for å lukke dialogboksen.

Du kan plassere bilde eller tekst på knappen som virker logisk for
brukeren.

10. Vil du teste den nye handlingsknappen, trykker du F5 for å kjøre panelet.
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Handlinger når siden åpnes eller lukkes

Det er enkelte handlinger som kan skje når en side åpnes, eller når brukeren
lukker siden. 

Du kan for eksempel legge til en teller for å vise antall ganger brukeren har spilt
et spill.

· Hver gang brukeren lukker siden, legges det til 1 i telleren.

· Hver gang brukeren går tilbake til siden, kan du bruke en skrivelinje til å
vise den nye verdien.

Knytte handlinger til siden

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. I Sideliste velger du siden du vil knytte en handling til.

2. Velg én av disse menykommandoene 

Side > Sidehandlinger > På Vis side eller 

Side > Sidehandlinger > På Lukk side.

3. Velg og definer handlinger, som forklart i Legge til handlinger på knapper
.

Den største forskjellen er at det er færre relevante handlinger du kan velge
mellom.

Du kan også definere handlinger som skjer når panelet kjøres eller avsluttes.
Se Handlinger på panel som kjøres

147
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Handlinger på panel som kjøres

Det er enkelte handlinger som kan skje når et panel åpnes, eller når brukeren
lukker panelet. 

Hvis panelet er for et spill, kan du for eksempel legge til en handling for å lagre
poengene når brukeren lukker panelet, og for å vise forrige poengtall når
brukeren kjører spillpanelet igjen.

Et annet vanlig bruksområde er å tilbakestille tilgangstype etter hensikten med
et bestemt panel. Brukeren benytter kanskje vanligvis en bryter, men øver seg
med musen.

Du kan lage et motivasjonsspill som skal brukes med musen, og angi
tilgangstypen til museklikk når spillet starter, men som tilbakestiller
tilgangstypen til brytertilgang/skanning når brukeren avslutter spillet.

Knytte handlinger til panelet

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. Velg én av disse menykommandoene 

Fil > Panelhandlinger > På Kjør panel eller 

Fil > Panelhandlinger > På Lukk side.

2. Velg og definer handlinger, som forklart i Legge til handlinger på knapper
.

Den største forskjellen er at det er færre relevante handlinger du kan velge
mellom.

Du kan også definere handlinger som skjer når panelet kjøres eller avsluttes.
Se Handlinger på panel som kjøres .

147

151
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Bruke smartknapper

Smartknapper er knapper som har konfigurerbare funksjoner, i tillegg til
handlinger.

I Tobii Communicator kan du opprette smartknapper som bruker
programmerte funksjoner fra de ferdiglagde panelene på nytt. 

Eksempler på smartknapper er følgende: 

· Skrivelinjen, som kan motta tekst eller symboler, og vise et
innsettingspunkt for tekst (markørplassering).

· Taster på skjermtastatur som både viser og skriver enten små eller store
bokstaver.

· Knapper som henter og viser informasjon av typen antall uleste meldinger
fra e-post eller mobiltelefon.

· Element for Finn par i Finn par-spillet som vet når de danner et par.

· Knapper for predikert ordelement som automatisk endrer ordet de viser,
basert på hva brukeren skriver inn og den aktive ordlisten.

Alle smartknappene vises under Knapp > Typer smartknapper. 
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Alle smartknapper har det lille overføringsikonet øverst i venstre hjørne.

Hvordan lager jeg egentlig smartknapper?

Ved hjelp av en knappemal , som også er en smartknapp, eller ved å velge
en type smartknapp for knappen i dialogboksen Typer smartknapper:

 

Hvordan ser jeg om det er en smartknapp?

1. Velg en knapp, enten fra et ferdiglagd panel eller én av dine egne som du
har laget ved hjelp en knappemal .

2. Klikk verktøyet Type smartknapp og handlinger i verktøykassen Rediger.

Verktøyet med det lengste navnet.

3. Se på feltet under Type smartknapp:

143

143
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Du kan endre type eller legge til handlinger fra denne dialogboksen.

Bare én smarttype per knapp

En knapp kan bare ha én type smartknappfunksjon: Samme knapp kan for
eksempel ikke være både et element for Finn par og et element for spilleliste.
De fleste typer smartknapper har én eller flere standardhandlinger.

Du kan imidlertid legge til så mange handlinger du mener er praktisk, på
knappen.

Smartknapper vet ofte hva de skal si

Mange smartknapper forstår automatisk hvilken tekst de skal vise, så det er
aldri lurt å plassere din egen tekst på smartknappen med én gang. Kjør panelet
først, og se hvordan knappen ser ut på egen hånd, før du bestemmer deg for å
plassere tekst på den.

Smartknapper grupperer seg

Mange smartknapper har funksjoner eller handlinger som bare kan fungere
hvis det på den samme siden finnes andre smartknapper av bestemte typer. 

Tastene på skjermtastaturet har for eksempel som standardhandling at de
sender bokstaven til en skrivelinje. Hvis du bruker smartknapper for taster på
skjermtastatur på en side uten skrivelinje, fungerer de sannsynligvis ikke slik du
vil. 

Se nærmere på ferdiglagde knapper

Det finnes to måter for å finne ut hvilke knapper du skal bruke sammen:
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· Lek med de ferdiglagde panelene for å se hvordan knappene fungerer
sammen.

· Velg knappen, og se nærmere på den med menykommandoen Knapp >
Type smartknapp:

Lage egne smartknapper

Smartknapper er knapper som har konfigurerbare funksjoner, i tillegg til
handlinger. Du kan få vite mer om smartknapper i Bruke smartknapper  i
forrige avsnitt.

Slik lager du smartknapper

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. Velg en knapp du vil gjøre noe med. Du kan velge flere knapper for denne
oppgaven.

2. Velg menykommandoen Knapp > Type smartknapp.

Dialogboksen Type smartknapp vises:

152
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3. Øverst velger du en funksjonskategori som er knyttet til typen knapp du
vil ha.

4. Se hvilke typer smartknapper som finnes i listen. 

Klikk en knapp, og les på høyre side hva den gjør. Husk at du må angi
forskjellige egenskaper for de ulike knappetypene, og at de har forskjellige
standardhandlinger.

5. Klikk for å velge smartknapptypen du vil ha.

6. Tenk gjennom og rediger alternativene på høyre side i dialogboksen.

7. Når du er fornøyd, klikker du OK.

Nå skal du legge til de andre smartknappene du vet du trenger, og deretter kan
du prøve å kjøre panelet. Vent med å legge til tekst på smartknappen til du ser
hva den gjør på egen hånd, for å si det sånn, i Kjør visning.

Øyeblikkelige smartknapper

Noen av knappemalene er maler for smartknapper. 
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· Vil du bruke en mal, velger du knappen du vil legge til smartknapptype og
handlinger for, og deretter klikker du navnet på malen.

· Bruk verktøyet Type smartknapp og handlinger for å finne ut hva malen la
til på knappen.

Verktøyet Type smartknapp og handlinger.

Bruke en skrivelinje

Dette avsnittet gir en innføring i Skrivelinje-funksjonen og tilknyttede
handlingsknapper og smartknapper for å redigere meldingen og ta den i bruk.

Eksemplet i dette avsnittet er et enkelt tastatur for tekstkommunikasjon. Du vil
bli overrasket over hvor raskt og enkelt du kan opprette denne siden og få den
til å fungere.

Dette skjermtastaturet hjelper brukeren med å fullføre innskrivingen av ord, og
kan lese opp meldingen. Brukeren kan slette siste bokstaven eller ordet.

Dette emnet har følgende avsnitt:

Opprette tastatur med smartknapper 158
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Legge til skrivelinje

Legge til handlingsknapper: Mellomrom og Les opp

Legge til smartknapper: Slett, Stor/liten bokstav, Ordprediksjon

Opprette tastatur med smartknapper

1. Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5. 

2. Velg menykommandoen Fil > Ny.

3. Bruk valghåndtakene på siden til å gjøre den bredere og tilpasset
tastaturet.

Dra for å lage en tastaturformet side.

4. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Knapp.

Verktøyet Knapp

5. Tegn en liten, firkantet knapp langs venstre kant, omtrent en tredjedel ned
på siden.

6. Merk den nye knappen, gå til listen Knappemaler, og rull gjennom til
gruppen Skjermtastatur. Klikk Tast på skjermtastatur (skriv inn).

161

162

165
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Klikk navnet på malen, så endres knappen til en smartknapp.

Knappen endres til en smartknapp. Legg merke til overføringssymbolet.
Legg merke til X-en. Knappen angir at du ikke trenger å legge til tekst, for
denne typen smartknapp vil generere sin egen tekst.

7. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Dupliser.

Verktøyet Dupliser.

8. Klikk smartknappen, og dra ned og mot høyre til du har ti kolonner og tre
rader med knapper.
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Siden knappene er smartknapper, vet de hvilke bokstaver som skal brukes.

9. Lagre panelet.

Se nærmere på hva du har opprettet

1. Kjør panelet. (F5)

Legg merke til at hver enkelt smartknapp er smart nok til å finne ut hvilken
tast den skal være!

Tastatursiden er i ferd med å opprettes. Du har lagd 30 forskjellige taster
på bare noen få trinn!

2. Gå tilbake til redigeringsvisning. (Skift+F5)
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Legge til skrivelinje

1. Velg siden der skrivelinjen skal være. (Siden dette panelet bare har én
side, er den allerede valgt.)

2. Velg menykommandoen Side > Egenskaper for side.

3. Velg kategorien Innhold.

Side > Egenskaper for side, kategorien Innhold er en rask måte for å få
en skrivelinje.

4. Merk av for Vis skrivelinje.

Foreta valg av plassering og høyde for skrivelinjen. Den tilpasses
automatisk etter bredden på siden.

Hvis du lager et meldingspanel med flere sider, merker du av for Alle sider
har samme for å sikre at brukeren ser en uforandret skrivelinje.

5. Klikk OK.

Skrivelinjen legges til på siden:
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Nå har du et sted å skrive inn teksten.

Hvis du kjører panelet nå, vil du se at når du trykker en tast, så skrives den
bokstaven inn på skrivelinjen. Men du kan ennå ikke slette feil eller sette
inn mellomrom.

Legge til handlingsknapper: Mellomrom og Les opp

1. Ha tastaturpanelet i redigeringsvisning, og tegn to nye knapper under
bokstavknappene, slik som dette:

Tegn knapper for mellomrom og Uttal melding.

2. Velg den lengste knappen. Vi skal lage en mellomromstast: En knapp som
legger til (skriver inn) et mellomrom på skrivelinjen.

3. Klikk knappemalen som heter Skriv knappetekst.
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Det er ennå ikke tekst på knappen, og vi vil at den skal ha Mellomrom.

4. Velg mellomromsknappen og klikk samtidig verktøyet Type smartknapp
og handlinger.

Verktøyet Type smartknapp og handlinger.

Dialogboksen åpnes:

Du kan se at handlingen Skriv inn er blitt lagt til for mellomromstasten.

5. Klikk Egenskaper.

Denne dialogboksen vises:
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Ekstra tilgang for handlingen Skriv inn.

6. Velg Skriv mellomrom, og klikk OK.

7. I dialogboksen Type smartknapp og handlinger klikker du OK.

8. Nå skal du velge den korteste knappen. 

Når du trykker denne knappen, skal datamaskinen lese opp innholdet på
skrivelinjen ved hjelp av syntetisk tale. 

9. Bruk knappemalen for Les opp meldingen i skrivelinjen.

10. Bruk verktøyet Tekst til å legge til teksten Les opp på knappen:

Nå har du en knapp for å få datamaskinen til å lese opp innholdet på
skrivelinjen.
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Legge til smartknapper: Tilbake, Stor/liten bokstav,
Ordprediksjon

1. I redigeringsvisning tegner du disse nye, gule knappene for Tilbake, Stor/
liten bokstav og Ordprediksjon.

Legg til flere knapper på siden.

2. Velg de tre store knappene.

3. Klikk knappemalen som heter Ordprediksjon (skriv inn).

Du kan bruke knappemalen på alle tre knappene samtidig.

4. Velg den nye knappen for Skift eller Stor/liten bokstav. 

5. Klikk knappemalen som heter Bokstaver (under Skjermtastatur) for å lage
en knapp som veksler mellom små og store bokstaver for tastaturet.
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Malen Bokstaver er en intelligent type Skift-tast. Prøv den!

6. Velg knappen du tegnet, for å lage en Tilbake-knapp.

7. Velg menykommandoen Knapp > Handlinger.

Dialogboksen Knappehandlinger vises:
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I dialogboksen Knappehandlinger har du tilgang til en rekke ulike
handlinger.

8. Velg Skrivelinje kategorien Handling.

9. Under Tilgjengelige handlinger velger du Tilbake.

10. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

11. Velg Tilbake-knappen og klikk samtidig Bildeverktøy for å legge til et
bilde.

12. Søk etter Tilbake.

13. Velg et bilde, og klikk OK.
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Legge til symbol på Tilbake-knappen

14. Lagre panelet.

15. Kjør den nye siden for tekstkommunikasjon, og prøv knappene.

Bruke popup-sider for brukeralternativer

Hva er en popup-side?

Denne siden med volumkontroll er et eksempel på en popup-side.

· Akkurat som i en dialogboks i Windows, er det ikke mulig å velge noe
utenfor popup-siden når den vises.

· Og som med en dialogboks, så dekker popup-siden bare en del av siden
den ble åpnet fra, slik at de fleste brukere kan forstå hva som skjer.
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Slik oppretter du en popup-side for brukeralternativer

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. I Sideliste velger du siden som skal fungere som popup. 

Her har vi valgt volumsiden på et panel for TV-fjernkontrollen.
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I dette eksemplet finnes det tre knapper som sender IR-signaler via en
GEWA-fjernkontroll til TV-en:

Husk at popup-sider normalt sett skal være mindre enn vanlige sider, slik
at utgangssiden vises bak popup-siden i Kjør visning.

Du kan lage en mindre side ved å klikke sidebakgrunnen for å velge den,
og deretter dra i valghåndtaket nederst til høyre et stykke mot midten av
siden.

2. Velg menykommandoen Side > Vis som popup.

3. Gå til utgangssiden, altså den siden som vises bak popup-siden. 

I dette eksemplet er utgangssiden hovedsiden for TV-en.

4. Velg knappen som skal koble til popup-siden.

I dette eksemplet er det Volum-knappen.

Dette er utgangssiden.

5. Velg menykommandoen Knapp > Kobling.

Dialogboksen Kobling vises:
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Dialogboksen Kobling.

6. Velg Gå til side, og klikk Velg. 

7. I dialogboksen Velg side velger du popup-siden fra listen, og klikker
deretter OK.

8. I dialogboksen Koblingsverktøy merker du av for Retur etter ett valg. 

I dette tilfellet betyr det at så snart brukeren har trykket en knapp for
volumnivå, så utfører knappen handlingen som skal gjøres, og deretter
forsvinner popup-siden.

9. Velg menykommandoen Fil > Lagre for å lagre arbeidet.

Hvor er popup-siden plassert?

Hvis du åpner veiviserstilen for popup fra en annen popup-side, spiller dette
ingen rolle. Åpner du popup-siden fra en vanlig side, gjør du slik for å
bestemme omtrent hvor den skal plasseres:

1. Velg menykommandoen Side > Egenskaper for side. 

I den første kategorien, Generelt, vil du se at det er merket av for popup.
(Du kan også gjøre en side om til popup-side ved å merke av for dette
alternativet.) 
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2. Vil du bestemme hvor popup-siden skal plasseres når den åpnes, velger
du en plassering fra rullegardinlisten under Popup-side.

Plasserer popup-siden.

3. Klikk OK.

Opprette en veiviser

Når du kobler fra én popup-side til en annen, blir avmerkingsboksen foran Bruk
veiviserstil tilgjengelig.

En veiviser er en rekke dialogbokser som vises i tur og orden. Vanligvis finnes
det Forrige- og Neste-knapper for å bevege seg mellom sidene i en veiviser. I
Tobii Communicator har du eksemplene Veiviser for redigering av knapp  i
Kjør visning, og veiviseren som startes med Verktøy > Spill inn ny lyd .

Merker du av for Bruk veiviserstil, er det to forskjeller: 

· Popup to (mål) endrer automatisk størrelse og plassering for å fylle
nøyaktig samme skjermplass som popup én (opprinnelig).

· Popup én (opprinnelig) lukkes automatisk når popup to åpnes.

41
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Bruke arbeidet på nytt

Dette avsnittet gir en oversikt over hvordan du på ulike måter kan bruke
knapper og paneler på nytt i Tobii Communicator 4. 

· På en side kan du duplisere knapper .

· På et panel kan du duplisere en side. Velg menykommandoen Side >
Dupliser side. Dermed kopieres siden med alt innhold til en ny side på det
samme panelet.

· Ved hjelp av vanlige Windows-kommandoer kan du kopiere én eller flere
knapper, og deretter lime inn dem et annet sted på siden, på en annen
side på det samme panelet, eller på et helt annet panel. Se Kopiere
knapper .

· Når du limer inn en knapp, kan du lime inn en hel knapp på en tom del av
siden. Men du kan også lime inn bare handlingene  eller bare utseendet

 til den opprinnelige knappen på en annen knapp.

· Du kan åpne et panel og lagre det med et nytt filnavn , og deretter foreta
endringer og legge til nye sider.

· Det er for øyeblikket ikke mulig å flette to eller flere eksisterende paneler til
én fil. Men hvis du er i et nytt panel, og du vil legge til alle funksjonene fra
det gamle panelet, kan du bare koble  til det gamle panelet. Eller du kan
lagre en kopi av det gamle panelet, og koble til kopien.

Kopiere knapper

Kopier og Lim inn følger Windows-standarden

Kopier og Lim inn i Tobii Communicator 4 gjøres med standardkommandoene i
Windows: Kopier plasserer valgt knapp eller valgte knapper på en tenkt
utklippstavle, og Lim inn plasserer innholdet på skrivebordet tilbake på valgt
side. 

80
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Utklippstavlen kan bare inneholde den siste Kopier-kommandoen. Hvis du
velger og kopierer knapp A, og deretter velger og kopierer knapp B, vil knapp B
erstatte knapp A på utklippstavlen. Når du velger Lim inn-kommandoen, er det
knapp B som limes inn.

Når skal du kopiere?

Det er lurt å kopiere knapper når du har en gruppe knapper du vil bruke andre
steder. Vil du lage mange kopier av én knapp på samme side, kan du se 
Duplisere knapper .

Når du kopierer en knapp, kopieres alltid følgende: 

· Knappens utseende: knappeform, fyllfarge, kantbredde og farge; skrift,
skriftfarge og skriftstørrelse. 

· Knappens innhold: bilder, tekst og lyder.

· Knappens handlinger: koblinger, handlinger og eventuelt type
smartknapp.

Når du limer inn en knapp med den vanlige Lim inn-kommandoen, limes også
alle attributtene ovenfor inn. Vil du vise andre alternativer, kan du se Lim inn
spesiell .

Slik kopierer du knapper

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. Velg knappen(e) du vil kopiere.

Vil du velge flere knapper, holder du nede Skift-tasten mens du klikker flere
knapper. Du kan eventuelt trykke og holde museknappen nede mens du
drar for å tegne en utvalgsløkke rundt en gruppe knapper.

2. Velg menykommandoen Rediger > Kopier. Du kan eventuelt klikke
verktøyet Kopier på standardverktøylinjen. 

Verktøyet Kopier.

3. Vil du kopiere til en annen side, velger du målsiden fra Sideliste.

80
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4. Velg menykommandoen Rediger > Lim inn. Du kan eventuelt klikke
verktøyet Lim inn på standardverktøylinjen. 

Verktøyet Lim inn.

Innholdet som ble kopiert sist, limes inn på det nye stedet.

Plassere innlimte objekter

Legg merke til at når du limer inn knappene, så får de valgmerker. Hvis du vil
endre plasseringen til den innlimte knappen eller gruppen, peker du mot midten
av en knapp. Trykk og hold nede museknappen mens du drar til ønsket
plassering.

Kopiere bare utseende eller handlinger

Når du kopierer en knapp, kopieres alltid følgende: 

· Knappens utseende: Knappeform, fyllfarge, kantbredde og farge; skrift,
skriftfarge og skriftstørrelse.

· Knappens innhold: Bilder, tekst og lyder

· Knappens handlinger: Koblinger, handlinger og eventuelt type
smartknapp.

Hva som skjer når du kopierer og limer inn, avhengig ikke så mye av hva du
kopierer, men av hvor mye du velger å lime inn etterpå.

Kopiere utseende med Lim inn spesiell

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. Velg knappen du vil bruke som modell.

2. Velg menykommandoen Rediger > Kopier. Du kan eventuelt klikk
verktøyet Kopier på standardverktøylinjen.
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Verktøyet Kopier.

3. Vil du kopiere til en annen side, velger du målsiden fra Sideliste.

4. Velg én eller flere knapper du vil bruke som mål. Disse knappene endres
slik at de likner modellen.

Vil du velge flere knapper, holder du nede Skift-tasten mens du klikker flere
knapper. Du kan eventuelt trykke og holde museknappen nede mens du
drar for å tegne en utvalgsløkke rundt en gruppe knapper.

5. Velg menykommandoen Rediger > Lim inn spesiell > Utseende.

Valgte knapper endres slik at de likner modellen.

Kopiere handlinger med Lim inn spesiell

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. Velg en enkeltstående knapp du vil bruke som modell.

2. Velg menykommandoen Rediger > Kopier. Du kan eventuelt klikk
verktøyet Kopier på standardverktøylinjen.

Verktøyet Kopier.

3. Vil du kopiere til en annen side, velger du målsiden fra Sideliste.

4. Velg én eller flere knapper du vil bruke som mål. Disse knappene får de
samme handlingene som modellen. Hvis modellen er en smartknapp, vil
samme type smartknapp bli brukt på målknappen.

Vil du velge flere knapper, holder du nede Skift-tasten mens du klikker flere
knapper. Du kan eventuelt trykke og holde museknappen nede mens du
drar for å tegne en utvalgsløkke rundt en gruppe knapper.

5. Velg menykommandoen Rediger > Lim inn spesiell > Handlinger og
type smartknapp.

Valgte knapper endres slik at de likner modellen. 
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Kopiere mellom paneler

I Tobii Communicator 4 finnes det ingen kommando for å kopiere hele sider fra
ett panel til et annet.

Det du kan gjøre, er å kopiere hele innholdet fra én side på det opprinnelige
panelet til en side på det nye panelet.

Slik kopierer du mellom paneler

I dette eksemplet kopierer vi en side fra det ferdiglagde panelet Årsak og
virkning til en annen side på et nytt, tomt panel.

1. Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

2. Begynn i det nye panelet. Velg kommandoen Side > Ny for å opprette en
ny, tom side som målet. 

Opprett en tom målside.

3. Velg menykommandoen Fil > Lagre, eller trykk Ctrl+S for å lagre
målpanelet.

4. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Vis ferdiglagde
paneler. 
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Hvis du har fulgt rådet om å lagre egne paneler her, vil disse også være
tilgjengelige i den siste kategorien, Mine paneler.

5. Klikk kategorien som inneholder panelet du vil kopiere fra.

Vi har valgt Årsak og virkning fra kategorien Bilder.

 

Velg et panel du vil kopiere fra.

6. Klikk panelet du vil kopiere fra.

Panelet åpnes i Kjør visning.

7. Trykk Skift+F5 for å gå til redigeringsvisning.

8. På sidelisten klikker du siden du vil kopiere fra. 

Noter ned sidestørrelsen. Sidestørrelsen vises på sidelisten.
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I Sideliste noterer du ned målene.

9. Velg menykommandoen Rediger > Velg alle (Ctrl+A).

Alt innholdet på siden velges. Dette inkluderer knapper, statisk tekst og
statiske bilder, men ikke bakgrunnsbilder eller andre attributter ved siden.

10. Velg menykommandoen Rediger > Kopier (Ctrl+C).

11. På Rediger-menyen ser du på den nyeste fillisten (nummererte valg) for å
finne målpanelet. Klikk navnet for å åpne panelet.

Nylig åpnede paneler på Fil-menyen.

Det nye målpanelet åpnes i redigeringsvisning.

12. I Sideliste velger du målsiden.
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13. Velg menykommandoen Rediger > Lim inn (Ctrl+V).

Hvis det kopierte utvalget er større enn målsiden, vises denne meldingen:

Målsiden må være minst like stor som den opprinnelige siden.

14. Strekk målsiden slik at den blir større enn målene du husker fra trinn 8, og
gjenta kommandoen Rediger > Lim inn. 

Du kan alltid redusere sidestørrelsen for å tilpasse den etter utvalget etter
at du har limt det inn.

15. Velg menykommandoen Fil > Lagre for å lagre arbeidet.

Kopiere fra rutenettside

Selv om du har tenkt til å kopiere fra en rutenettside, skal du ikke bruke
rutenett på målsiden fra start av. La bare målsiden stå tom eller være en
frihåndside.

Når du kopierer fra en rutenettside, vil knappene først se ut som et rutenett.
Endre størrelsen på målsiden for å tilpasse knappene, hvis det er nødvendig,
og velg deretter menykommandoen Side > Bruk rutenett.

Basere et nytt panel på et gammelt

Hvis du bare vil legge til noen sider på ett av de ferdiglagde panelene, kan du
opprette et nytt panel basert på det gamle.

Slik lager du et nytt panel med et eksisterende ett

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Vis ferdiglagde
paneler.

Dette skjermbildet vises:
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Velg panelet du vil starte med.

2. Velg kategorien som inneholder panelet du vil bruke som basis. 

Hvis du har lagret egne paneler i foreslått mappe, vil de være tilgjengelige
under den siste kategorien, Mine paneler.

3. Klikk miniatyrbildet av panelet du vil bruke.

4. Panelet åpnes i Kjør visning.

5. Velg menykommandoen Fil > Lagre som.

Den vanlige dialogboksen Lagre som for Windows åpnes:
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Gi navn til det nye panelet.

6. Angi mappen der det skal lagres. 

Velg om nødvendig Mine dokumenter > Tobii Communicator > brukernavn
> Mine paneler, der brukernavn er brukernavnet i  TobiiCommunicator.
Se Lagre arbeidet .

7. Nederst i dialogboksen skriver du inn navnet på det nye panelet.

8. Klikk Lagre.

Filnavnet til panelet endres til det nye navnet på tittellinjen.

Nå kan du legge til sider og knapper på egen hånd.

76
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Importere Boardmaker- / SD Pro-fil

Hvis du allerede har et bibliotek med paneler som er laget med Boardmaker /
SD Pro, kan du importere dem og lagre dem som Tobii Communicator-paneler.

1. Velg menykommandoen Fil > Importer Boardmaker / SD Pro-filer.

Introduksjonsbildet til importeringsveiviseren vises.

2. Klikk Neste.

Skjermbildet med juridisk informasjon vises. 

3. Les gjennom informasjon, merk av for at du godtar, og klikk Neste.

Skjermbildet Kildefiler vises:

4. På venstre side velger du mappen der du har Boardmaker-filene.

5. På høyre side klikker du filene du vil importere. 
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Vil du velge flere filer, holder du nede Skift-tasten mens du klikker flere
filnavn.

6. Når du har valgt filene du vil ha i denne mappen, klikker du Neste.

Dette skjermbildet vises:

7. Skriv inn et nytt mappenavn, og klikk Neste.

Du må vente litt mens filene konverteres.

Dette skjermbildet vises:
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8. Velg eventuelt filen du vil kjøre, og klikk Fullfør.

Filene konverteres med så mange av kommandoene som mulig uskadd,
men det finnes ingen garanti for at alle kommandoene kommer med. Det
kan hende du må åpne dem i redigeringsvisning, og legge til, fjerne eller
endre kommandoer for å få dem til å kjøre som tidligere.





Bruke ferdiglagde
paneler

Kapittel

V
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Paneler for MyTobii-brukere

En MyTobii-enhet er en datamaskinskjerm med innebygd funksjon for
øyestyring. MyTobii-brukere trykker vanligvis en knapp ved å fokusere blikket
på den i en bestemt tid. Eller de kan velge en knapp med blikket, og trykke
knappen ved å skyve en bryter. Uansett justeres brukerens samhandling ved
hjelp av MyTobii-menyene, og ikke menyene i Communicator.

Tobii Communicator 4 leveres med fire ferdiglagde paneler spesielt utviklet for
øyestyring med MyTobii. Slik viser du disse panelene:

· Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Vis ferdiglagde
paneler.

· I den første kategorien, Tekst, klikker du tallet 2 i hjørnet nederst til høyre
for å gå til den andre gruppen med paneler:

Disse panelene er optimalisert for bruk med Tobii.

Hvis du har MyTobii P-10, har den en innebygd GEWA-enhet (infrarød
fjernkontroll). Se Innstillinger for infrarødt signal  og Fjernkontroller . 

Hvilken størrelse på knappene for brukeren?

Hvert av de fire ferdiglagde panelene har knapper i ulik størrelse. Prøv ut
panelene sammen med brukeren for å finne ut hvilken knappestørrelse som
passer best for brukeren.

Tips

· Knapper med lik størrelse og plassering er det enkleste å "treffe" med
blikket for MyTobii-brukere. Derfor er det lurt å kjenne til kommandoen
Bruk rutenett  hvis du skal lage paneler for en MyTobii-bruker.

· Innstillingsmenyen for MyTobii aktiveres når brukeren ser midt på kanten
nederst på skjermen. Du bør ikke plassere Communicator-knapper der.

331 243

77



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 User Guide

Bruke ferdiglagde paneler 189
189

Tekst

Tekstpaneler hjelper brukere med å skrive og snakke

Tekstpanelene gjør det enkelt for brukere å skrive, selv dem som har vansker
med inntastingen. Brukere av disse panelene må imidlertid kunne stave.

De fleste tekstpaneler inneholder ordprediksjon, som reduserer antallet
bokstaver som må skrives inn. Se Ordprediksjon . 

Skrevne ord kan leses opp ved hjelp av syntetisk tale. 

Brukere av Premium-versjonen kan sende teksten som SMS eller e-post.

Typer tekstpaneler

Ta hensyn til brukerens tilgangstype når du velger tekstpanel. 

· Hvis navnet på et panel inneholder en tilgangstype: Peker, Skann eller
Øyestyring, fungerer panelet best for denne tilgangstypen.  

· Andre tekstpaneler er egnet for peker som tilgangstype, eller for skanning
for brukere med godt syn.

Ta også hensyn til brukerens kjennskap til tastaturer .

· Hvis navnet på panelet inneholder et tastaturoppsett (det vil si QWERTY,
Skann eller ABC), så vil panelet alltid ha dette oppsettet. 

· Andre paneler, for eksempel Uttrykkstavle, vil bruke innstillingen for
tastaturoppsett som velges med menykommandoen Innstillinger >
Tastaturoppsett.

Prøve tekstpaneler

Tekstpanelene finnes i den første kategorien blant de ferdiglagde panelene:

319
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Klikk tallet 2 nederst til høyre for å vise flere tekstpaneler.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Legge til et panel på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I den første kategorien, Tekst, klikker du for å sette en hake ved siden av
panelet du vil legge til.

37
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4. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .53 55
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Symbol

Symbolpaneler hjelper ikke-lesere å kommunisere

Symbolpanelene fungerer som kommunikasjonsmiddel eller pedagogiske
hjelpemidler for brukere som verken kan lese eller skrive. Disse panelene
bruker bilder og symboler, med eller uten tekst. Brukeren velger bilder, og
datamaskinen leser opp tilhørende ord eller uttrykk ved hjelp av syntetisk tale.

Typer symbolpaneler

Navnene på symbolpanelene angir hvem og hva hvert panel passer for, for
eksempel Vanlig kommunikasjon mellom voksne eller Lese for barn på
barneskolen.

· De fleste symbolpanelene består av mange enkeltstående sider. En gul
knapp flytter vanligvis brukeren til en helt ny side med symboler. Se Koble
sider sammen .

· De fleste symbolpanelene har noen ledige knapper som du kan
egendefinere. Disse er tomme, hvite knapper. Se Endre noen knapper i et
panel .

Tips: Fremme leseferdigheter

Forskning viser at når du bruker symbolbasert kommunikasjon til å fremme
leseferdigheter, er det best å plassere teksten over bildene.

Prøve symbolpaneler

Symbolpanelene er i den andre kategorien på skjermbildet med ferdiglagde
paneler:

110
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Klikk tallet 2 nederst til høyre for å vise flere symbolpaneler.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Legge til et panel på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I den andre kategorien, Symbol, klikker du for å sette en hake ved siden
av panelet du vil legge til.

37
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4. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .53 55
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Tastaturer

Tastaturer som kan brukes i andre programmer

Tastaturpanelene kjører på en liten del av skjermen. De brukes til å skrive inn
tekst eller kommandoer i andre programmer. De kan for eksempel brukes til å
skrive i et tekstbehandlingsvindu eller skrive inn Alt+F for å åpne Fil-menyen.

Bruk et skjermtastatur til å skrive i WordPad.

De fleste tastaturpanelene har en funksjon for ordprediksjon. Dette begrenser
betraktelig mye av jobben med å skrive. I eksemplet ovenfor vises predikerte
ord på de grønne knappene til venstre for tastaturet. Se Ordprediksjon  hvis
du vil ha mer informasjon.

Typer skjermtastaturer

Ta hensyn til hvilket tastaturoppsett  brukeren er vant til.

· Hvis navnet på panelet inneholder QWERTY, Skann eller ABC, så vil
tastaturet alltid ha dette oppsettet. 

· Andre paneler, for eksempel Enkel, vil bruke innstillingen for
tastaturoppsett som velges med menykommandoen Innstillinger >
Tastaturoppsett.
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Prøve tastaturer

Tastatur finnes i den tredje kategorien blant ferdiglagde paneler:

Skjermtastatur er i den tredje kategorien.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Legge til et tastatur på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I den tredje kategorien, Tastatur, klikker du for å sette en hake ved siden
av tastaturet du vil legge til.

37
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4. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .53 55
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Spill

Spill til lek og læring

De ferdiglagde spillpanelene sørger for både underholdning og kognitiv
utfordring for brukerne. 

Typer spill

Lotto, der brukeren snur to bildekort om gangen, og prøver å huske hvilke som
danner par. Lotto finnes med symboler, ord eller bokstaver på kortene. Du
kan velge den størrelsen som passer for brukeren: bare tre par eller så
mange som 30.

Jigz er en datamaskinversjon av puslespillet der det mangler én brikke. Skyv
brikkene innenfor et rutenett for å plassere tallene i riktig rekkefølge eller
sette sammen et bilde. Lik Lotto kommer også Jigz i flere størrelser
tilpasset ulike evnenivåer.

Fiver er en variant av det klassiske logikkspillet Othello (Reversi), og kommer
også i ulike størrelser.

Finn par inneholder en rekke ulike parspill for både lesere og ikke-
lesere. 

og til slutt er det Bondesjakk, som er den tradisjonelle tre-på-rad-
favoritten.

Prøve spill

Symbolpanelene er i den sjette kategorien på skjermbildet med ferdiglagde
paneler:
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Klikk ett av spillpanelene for å velge vanskelighetsgrad.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Legge til et panel på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I den sjette kategorien, Spill, klikker du for å sette en hake ved siden av
panelet du vil legge til.

37
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4. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .

Se også:

Slik lagrer du valgt spillstørrelse for brukeren: Legge til et enkelt spillebrett .

Slik plasserer du egne ord eller bilder på Lotto- eller Finn par-kort: Endre
spillekort .

Slik justerer du tidsberegningen for spillet, utseendet på kortene eller
seierssiden: Egenskaper for spill.

53 55
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Legge til et enkelt spillebrett

Du vil kanskje bruke et ferdiglagd spill, men ønsker at brukeren ikke skal måtte
velge spillstørrelse eller korttype før spillet begynner.

En enkel løsning er å velge en ny Første side  for spillpanelet. Da velger du
bare spillebrettet du vil brukeren skal se, og angir den siden som første side.

· Når spillet begynner, starter det rett på siden du har valgt som første side.

· Når brukeren vinner eller trykker Start på nytt eller Tilbake, vises brettet
fremdeles for brukeren hvis du bare har valgt dette brettet.

Når brukeren blir dyktigere, kan du bare endre hvilket brett som er angitt som
første side.

Få et spill til å starte rett på riktig spillebrett

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du Skift+F10.

2. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Vis ferdiglagde
paneler.

3. I kategorien Spill klikker du miniatyrbildet for å starte spillet du vil gjøre noe
med.

4. Trykk Skift+F5 på tastaturet for å bytte til Redigeringsmodus.

5. Se etter Sideliste på venstre side. Hvis alternativet ikke vises, velger du
menykommandoen Vis > Sideliste.

6. Rull gjennom alternativene i Sideliste til du finner spillebrettet du vil bruke.

Finn siden med spillebrettet du vil bruke.

103
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7. Høyreklikk miniatyrbildet av siden i Sideliste. 

8. På høyreklikk-menyen velger du Sett til førsteside.

9. Lagre det endrede panelet med et egendefinert filnavn. Se Lage din egen
kopi av et panel i Endre noen knapper i et panel .

Dialogboksen nedenfor vises hvis du tidligere har angitt spillpanelet som en
del av brukerens startside:

Ved hjelp av disse alternativene i Communicator er det enklere å få
brukerens startside til å fungere.

Hvis denne dialogboksen vises, velger du Ja og deretter OK. 

39
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Endre spillekort

De ferdiglagde spillene kan bli morsommere med bilder som er personlige eller
relevante for brukeren. Du vil kanskje endre bildene eller ordene som skal
danne par eller huskes?

Endre forsiden til kort i Finn par eller Lotto

1. Hvis du vil endre ett av de ferdiglagde panelene, kan du lese
instruksjonene om hvordan du lager din egen versjon av panelet her: Endre
noen knapper i et panel .

2. Bruk innholdsverktøyet

 

til å endre bildet eller teksten på knappen i Redigeringsmodus. Vil du vite
mer om dette, kan du se Endre knapp i redigeringsvisning .

3. Du må ikke legge til eller fjerne kort. Følg paringene som allerede er
opprettet. Se på den lysegrå teksten øverst på hvert kort:

39
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Pass på at de nye kortene danner par, som beskrevet øverst på hvert kort.

Etter endringene vil disse kortene danne riktige par når spillet er i gang:

Endre kort tilbake (kun Lotto)

1. I Redigeringsmodus høyreklikker du en knapp i Finn par eller Lotto, og
deretter velger du Egenskaper for Parspill for å vise denne dialogboksen
for egenskaper for smartknapper:
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I den første kategorien kan du velge spilltype og tidsberegning. I den andre
kategorien velger du utseendet på kortenes bakside.

Egendefinerte kortbaksider i et Lotto-spill:

 



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Bruke ferdiglagde paneler206

Egenskaper for spill

Det finnes ingen egne dialogbokser med innstillinger for hvert enkelt spill.
Spillpanelene har imidlertid disse dialogboksene med egenskaper. Se også 
Om egenskaper og innstillinger .

Innstillinger for Jigz

Du kan endre knappefarger og seiersside for en Jigz-side eller et Jigz-panel.

Slik finner du dialogboksen:

· Åpne  et Jigz-panel. 

· Gå til Redigeringsmodus . 

· Høyreklikk en knapp for Jigz-brikke.

· Velg Innstillinger for Jigz på høyreklikk-menyen.

Egenskaper for Parspill (gjelder også for Lotto)

Du kan endre følgende for paneler eller enkeltsider med kort i Finn par:
tidsberegning for spillet, seiersside, typen Finn par-spill eller Lotto-spill. For
Lotto-spillet kan du også endre utseendet på kortbaksidene. For begge kan du
endre markeringsfarge for kort som klikkes.

Slik finner du dialogboksen:

· Åpne  et Finn par- eller Lotto-panel. 

· Gå til Redigeringsmodus . 

· Høyreklikk en knapp for kort.

· Velg Egenskaper for Parspill på høyreklikk-menyen.

Egenskaper for Fiver

Du kan endre atferden til seierssiden for paneler eller enkeltsider som bruker
Fiver-knapper.

Slik finner du dialogboksen:

· Åpne  et Fiver-panel. 
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· Gå til Redigeringsmodus . 

· Høyreklikk en Fiver-knapp.

· Velg Egenskaper for Fiver på høyreklikk-menyen.

Innstillinger for Bondesjakk

Du kan endre standard spiller én og to, samt hvilke farger som representerer
hver spiller, for paneler eller enkeltsider som bruker Bondesjakk-knapper.

Slik finner du dialogboksen:

· Åpne  et Bondesjakk-panel. 

· Gå til Redigeringsmodus . 

· Høyreklikk en Bondesjakk-knapp.

· Velg Innstillinger for Bondesjakk på høyreklikk-menyen.

29
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Bildefremviser

Med bildefremviseren kan en bruker se gjennom egne bilder på datamaskinen
ved å samle bilder fra ulike mapper eller kilder til ett grensesnitt. Bildene kan
vises på ulike måter:

Vis bilder i listevisning.

Vis bilder som filmremse. Du kan rotere bildet.

Med knappene til venstre kan brukeren velge hvilke bilder som skal vises.
Brukeren kan også åpne et enkeltstående bilde:

Åpne et enkeltstående bilde for å legge til en beskrivelse eller slette bildet.

Enkeltstående bilder kan roteres, slettes eller kommenteres. Når du sletter eller
roterer et bilde i bildefremviseren, endres eller slettes originalfilen på brukerens
datamaskin.

Bildefremviseren kan brukes sammen med det ferdiglagde panelet Mine
album. Bruk Mine album til å ordne grupper med relaterte bilder. 
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Forutsetninger for å bruke bildefremviseren

Det må ligge bildefiler på datamaskinen for at brukeren skal kunne bruke
bildefremviseren. Bildefremviseren fungerer med bildefiler i de vanligste 
formatene: JPG, GIF, PNG og liknende.

Disse filene må ligge et sted i en mappe som fikk navn i dialogboksen 
Innstillinger for bildefremviser . (Bildefilene kan ligge i undermapper til en
navngitt mappe.)

Bildefremviseren inneholder album

Du kan få tilgang til panelene for å opprette album og ordne bilder i album, når
du kjører panelet for bildefremviseren. Det finnes ikke egne dialogbokser for
egenskaper eller innstillinger for album.

Prøve ut bildefremviseren

Finn bildefremviseren i kategorien Diverse blant de ferdiglagde panelene. 

Det kan hende du må klikke et sidetall nederst til høyre for å vise mer av
innholdet under Diverse.

Bildefremviser-paneler finnes i kategorien Diverse.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .
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Legge til bildefremviser på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. Finn bildefremviser-panelet i kategorien Diverse. 

4. Når du ser Bildefremviser, klikker du for å sette en hake ved siden av
panelet du vil legge til.

Velg panelet for bildefremviser for brukerens startside.

4. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .

Egenskaper og innstillinger for bildefremviser

I dialogboksen Innstillinger for bildefremviser  viser Communicator hvor
(hvilke mapper) brukeren kan se etter bildefiler. Hvis det ikke vises noen bilder
når du kjører Bildefremviser, eller du ikke ser bildene du forventer, bruker du
dialogboksen Innstillinger for bildefremviser.

Bruk dialogboksen Egenskaper for Bildefremviser hvis du trenger å endre
markeringen av et valgt bilde på en side eller gjennom hele panelet. Slik finner
du dialogboksen Egenskaper for Bildefremviser:

· Åpne  et panel for bildefremviseren. 

53 55
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· Gå til Redigeringsmodus .

· Høyreklikk en smartknapp for bildefremviser.

· Velg Egenskaper for Bildefremviser nederst på høyreklikk-menyen.

Denne dialogboksen vises:

Bla gjennom

Du kan bla gjennom bildene i ulike paneler, blant annet i de to panelene
Mine album og Bildefremviser. 

Hvis du blar gjennom til en mappe (for eksempel Min bildemappe) ved
hjelp av panelet for bildefremviser, og senere går til panelet Mine album, vil
dette panelet som standard åpnes i mappen du var i da du forlot panelet for
bildefremviser (altså Min bildemappe). Det skyldes at de begge bruker et
såkalt standard navigeringsnivå. 

Andre ganger vil du kanskje ikke at dette skal skje. I stedet vil du kunne bla
gjennom i ett panel uten å påvirke dette nivået for de andre panelene.
(Tenk på Windows Utforsker. Hvis du har to Utforsker-vinduer åpne, så vil
du selvsagt ha mulighet til å være i ulike mapper i disse vinduene, eller
hva?) 

I slike tilfeller kan du angi at en side har et spesifisert navigeringsnivå ved å
merke av for Bruk spesifisert navigeringsnivå. 

29
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Du må velge et navn for navigeringsnivået, for eksempel Navigeringsnivå
1. Hvis du har kjennskap til programmering på datamaskin, kan du se på
navnet som en variabel, og mappen der du befinner deg på et gitt
tidspunkt, er verdien til denne variablen. 

Se også:

Innstillinger for bildefremviser 327
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Webkamera

Krav

Brukeren må ha ett eller flere webkameraer, enten innbygd eller koblet til
datamaskinen, for å kunne bruke ett av de ferdiglagde panelene for
webkamera.

Paneler for webkamera

Ved hjelp av det ferdiglagde panelet for webkamera kan brukeren se gjennom
kamerasøkeren, ta øyeblikksbilder og se gjennom dem.

Panel for webkamera.

Prøve panelet for webkamera

Panelet for webkamera finnes i kategorien Diverse blant de ferdiglagde
panelene.
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Webkameraer finnes i kategorien Diverse.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Legge til et panel for webkamera på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I den sjette kategorien, Diverse, klikker du for å sette en hake ved siden av
panelet du vil legge til.

37
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Velg panelet for webkamera for brukerens startside.

4. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .

Egenskaper og innstillinger for webkamera

Dialogboksen Innstillinger for webkamera  brukes til å fastsette hvilket
webkamera som skal brukes. Hvis panelet for webkamera ikke fungerer, kan
du prøve å bruke det til å koble webkameraet til Communicator på nytt.

Bruk dialogboksen Egenskaper for webkamera hvis du trenger å endre
markeringen av et valgt kamera på en side eller et panel.

Slik finner du dialogboksen Egenskaper for webkamera:

· Åpne  et panel for webkamera. 

· Gå til Redigeringsmodus . 

· Høyreklikk knappen Visning av webkamera.

· Velg Egenskaper for webkamera nederst på høyreklikk-menyen.

Denne dialogboksen vises:

53 55
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Musikkspiller

Det finnes en rekke ferdiglagde Musikkspiller-paneler slik at brukeren kan nyte
musikk som er lagret på datamaskinen, i Windows Media Player versjon 10
eller nyere.

Musikkspiller-panelene strekker seg fra ett som er svært brukervennlig, men
med begrenset funksjonalitet, til en musikkspiller med alle funksjoner, men
som passer bedre for mer erfarne brukere.

I Enkel musikkspiller kan brukeren velge et album som skal spilles av.

I Fullstendig musikkspiller kan brukeren sette opp spillelister.

Musikk spilles av i bakgrunnen

Akkurat som i Windows Media Player, så er det slik at når brukeren benytter et
musikkspiller-panel til å starte en spilleliste, så vil avspillingen av musikken
fortsette til det er slutt på listen eller til brukeren går tilbake til musikkspilleren
og stanser den.
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Spille inn musikk

· Du må bruke Windows Media Player versjon 10 eller nyere.

· Velg mp3-formatet i Windows Media Player. Dette sikrer at informasjon om
album, sang og artist kan vises i Tobii Communicator.

Still formatet til mp3 før du går i gang!

· Overfør noen musikkfiler til brukerens datamaskin i musikkbiblioteket til
Windows Media Player versjon 10 eller nyere. 

· Kontroller at dialogboksen Innstillinger for musikkspiller  peker mot den
øverste mappen der musikkbiblioteket til Windows Media Player ligger.

Prøve en musikkspiller

Velg ett av musikkspiller-panelene i kategorien Diverse blant de ferdiglagde
panelene. 

Det kan hende du må klikke et sidetall nederst til høyre for å vise mer av
innholdet under Diverse.

347
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Musikkspiller-paneler finnes i kategorien Diverse.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Legge til musikkspiller på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. Finn musikkspiller-panelene i kategorien Diverse.

4. Når du ser musikkspiller-panelet du vil bruke, klikker du for å sette en hake
ved siden av det.

Når du ser riktig miniatyrbilde, klikker du avmerkingsboksen for å velge det.

5. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .

Egenskaper og innstillinger for musikkspiller

I Innstillinger for musikkspiller  viser Communicator hvor (hvilke mapper)
brukeren kan se etter musikk. Se i denne dialogboksen hvis ingen album eller
sanger er tilgjengelige når du starter et musikkspiller-panel.

37
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Bruk dialogboksen Egenskaper for musikkspiller til å angi hvilke elementer
musikkspilleren skal fokusere på (sanger, album og liknende), eller hvis du må
endre markeringen av et valgt element på en side eller gjennom hele panelet.  

Slik finner du dialogboksen Egenskaper for musikkspiller:

· Åpne  et musikkspiller-panel. 

· Gå til Redigeringsmodus .

· Høyreklikk en smartknapp for musikkspiller.

· Velg Egenskaper for musikkspiller nederst på høyreklikk-menyen.

Denne dialogboksen vises:
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Tekstmeldinger (SMS)

SMS via mobiltelefon er en funksjon i Premium-versjonen. Funksjonen gjør det
enklere for brukere å kommunisere. Brukere som kan lese og stave, kan
opprette egne meldinger. Ta hensyn til at andre brukere kan ha nytte av å
kunne sende SMS med ferdig utfylt innhold til assistenter, familiemedlemmer
eller nære venner.

Forutsetninger for å bruke meldinger

Forutsetningene for SMS og mobilsamtaler  er de samme.

1. Hvis brukeren vil benytte SMS-funksjonen, må han eller hun ha en
kompatibel mobiltelefon som er slått på og koblet til datamaskinen. 

Vil du se en oppdatert liste over støttede mobiltelefoner og tilkoblingstyper,
kan du se www.viking-software.com/mobiles.

2. Telefonens egne Windows-drivere må være installert: Driverinstalleringen
starter vanligvis automatisk første gang du tilkobler telefonen.

3. Først når telefonen er fysisk tilkoblet og installert i Windows, velger du
dialogboksen Innstillinger > Innstillinger for mobiltelefon  (i
kategorien Generelt) for å koble telefonen til Communicator.

4. Til slutt gir du brukeren tilgang til de ferdiglagde panelene for SMS.

Typer SMS-paneler

Det finnes to ferdiglagde paneler for SMS via mobiltelefon:

Enkel SMS har færre funksjoner og knapper å velge mellom. 

232
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Fullstendig SMS gir tilgang til lagrede sendte og mottatte meldinger.

Prøve et SMS-panel

SMS-panelene finnes i kategorien SMS på skjermbildet med ferdiglagde
paneler.

SMS-panelene har en egen kategori.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Husk at du først må tilkoble en mobiltelefon. Se øverst på denne siden.

Legge til et SMS-panel på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I den femte kategorien, SMS, klikker du for å sette en hake ved siden av
SMS-panelet du vil legge til.

37
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4. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .

Egenskaper og innstillinger for SMS

Dialogboksen Innstillinger for mobiltelefon  brukes til å koble en mobiltelefon
til Communicator, og administrere hvordan meldinger skal lastes ned og når de
skal slettes. Hvis telefonen ikke fungerer i Communicator, kontrollerer du
dialogboksen Innstillinger.

Bruk dialogboksen Egenskaper for SMS hvis du trenger å endre markeringen
av valgte elementer på en side eller et panel.

Slik finner du dialogboksen Egenskaper for e-post:

· Åpne  et e-postpanel. 

· Gå til Redigeringsmodus . 

· Høyreklikk en SMS-spesifikk smartknapp, for eksempel knappen
Meldingsvisning.  

· Velg Mobiltelefon egenskaper nederst på høyreklikk-menyen.

Denne dialogboksen vises:
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Redigering av uttrykk

Uttrykk gjør det raskere og enklere for brukere å skrive inn på enkelte
tekstkommunikasjonspaneler, e-post og SMS-paneler. Du kan når som helst
legge til eller redigere uttrykk. 

Terapeuter og assistenter foretrekker nok å bruke dialogboksen Verktøy >
Mine uttrykk. Se Administrere uttrykk .

Ved hjelp av to ferdiglagde paneler kan brukeren legge til, slette og redigere
uttrykk direkte.

· Rediger uttrykk er et enkelt panel hvor brukeren kan redigere listen med
standarduttrykk. (Standardlisten angis av assistenten eller terapeuten i
dialogboksen Verktøy > Mine uttrykk.)

· Rediger uttrykkskategori gjør det mulig for en mer erfaren bruker å
opprette og slette uttrykkslistene, i tillegg til å opprette, redigere og slette
selve uttrykkene.
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Prøve redigering av uttrykk

Velg ett av panelene for redigering av uttrykk i kategorien Diverse blant de
ferdiglagde panelene. 

Det kan hende du må klikke et sidetall nederst til høyre for å vise mer av
innholdet under Diverse.

Paneler for redigering av uttrykk finnes i kategorien Diverse.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Legge til redigering av uttrykk på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.
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2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I kategorien Diverse klikker du side 2. 

4. Når du ser panelet for redigering av uttrykk du vil bruke, klikker du for å
sette en hake ved siden av det.

Når du ser riktig miniatyrbilde, klikker du avmerkingsboksen for å velge det.

5. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .

Dialogboksene Rediger uttrykk

Bruk dialogboksen Verktøy > Mine uttrykk når du raskt vil opprette og
redigere uttrykkslister og uttrykk ved hjelp av tastaturet til datamaskinen. Her
kan du også angi listen med standarduttrykk. Det er bare standardlisten som
vises på det enkle panelet Rediger uttrykk. Se Administrere uttrykk .

I dialogboksen Egenskaper for Uttrykk kan du angi fargen på kanter og
bakgrunn for valgte uttrykk og uttrykkslister.

· Åpne  et panel for redigering av uttrykk. 

· Gå til Redigeringsmodus .

· Høyreklikk en smartknapp for uttrykkselement.

· Velg Egenskaper for Uttrykk nederst på høyreklikk-menyen.
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Denne dialogboksen vises:
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E-post

Krav

E-post er en funksjon i Premium-versjonen.

Du må ha Internett-tilkobling og en e-postkonto (altså en e-postadresse og
brukerpassord) for å bruke e-post med Tobii Communicator.

E-post med Communicator

Hvis en bruker ikke kan skrive på et vanlig tastatur, kan e-postpanelene i
Communicator brukes til e-post. Enten brukertilgangen går via mus, skanning
eller øyestyring, så får brukeren tilgang til e-posten i Communicator.

· Integrert syntetisk tale for å lese høyt mottatte meldinger.

· Innebygd tekstpanel med ordprediksjon for å opprette og redigere
meldinger.

· Valget mellom enkel e-post for å utveksle meldinger med noen få
brevskrivere med minst mulig innsats, eller en e-post med alle funksjoner,
blant annet vedlegg, svar til alle osv., for brukere som fungerer svært godt.

Enkelt e-postpanel. Brukeren leser en mottatt e-post.

Prøve et e-postpanel

E-postpanelene finnes i kategorien E-post på skjermbildet med ferdiglagde
paneler.
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E-postpanelene har en egen kategori.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Legge til et e-postpanel på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I den fjerde kategorien, E-post, klikker du for å sette en hake ved siden av
e-postpanelet du vil legge til.

4. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .
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Egenskaper og innstillinger for e-post

Dialogboksen Innstillinger for e-post  brukes til å koble Communicator til en
e-postkonto, og administrere hvordan meldinger skal lastes ned og når de skal
slettes. Hvis e-posten ikke fungerer i Communicator, kontrollerer du
dialogboksen Innstillinger.

Bruk dialogboksen Egenskaper for e-post hvis du trenger å endre
markeringen av valgte elementer på en side eller et panel.

Slik finner du dialogboksen Egenskaper for e-post:

· Åpne  et e-postpanel. 

· Gå til Redigeringsmodus . 

· Høyreklikk en e-postspesifikk smartknapp, for eksempel knappen Valgt
melding.  

· Velg Egenskaper for e-post nederst på høyreklikk-menyen.

Denne dialogboksen vises:
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Mobilsamtaler

Mobiltelefon er en funksjon i Premium-versjonen. 

Denne funksjonen er beregnet på brukere som benytter et PCMCIA-telefonkort
i datamaskinen som telefon, og en hodetelefon tilkoblet PCMCIA-kortet til lyd
og mikrofon på telefonen.

Hvis brukeren har et telefonrør tilkoblet datamaskinen via kabel eller Bluetooth,
brukes Communicator primært til SMS fremfor telefonsamtaler.

Forutsetninger for støtte for mobilsamtaler

1. Hvis brukeren vil ringe eller motta mobilsamtaler, må brukeren ha et
PCMCIA-kort for trådløs telefon installert på datamaskinen med
hodetelefon og mikrofon koblet til PCMCIA-kortet. 

Vil du se en oppdatert liste over støttede PCMCIA-kort, kan du se www.
viking-software.com/mobiles.

2. Telefonens egne Windows-drivere må være installert: Driverinstalleringen
starter vanligvis automatisk første gang du setter inn kortet.

3. Først når kortet er fysisk satt inn og riktig installert i Windows, velger du 
Innstillinger > Innstillinger for mobiltelefon  (i kategorien Generelt)
for å koble telefonen til Communicator. Bruk kategorien Telefoni til å velge
hvordan Communicator skal fungere med telefonen.

4. Til slutt gir du brukeren tilgang til det ferdiglagde panelet for mobilsamtaler.

Prøve mobilpanelet

Mobilpanelet er én av sidene i kategorien Diverse under Ferdiglagde paneler.
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Det kan hende du må velge et annet sidetall (nederst til høyre) for å finne
mobilpanelet.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Husk at du først må tilkoble en mobiltelefon. Se øverst på denne siden.

Legge til et mobilsamtalepanel på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I den sjette kategorien, Diverse, finner du mobilsamtalepanelet, og klikker
for å sette en hake ved siden av det.

Velg mobilsamtalepanelet.
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4. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .

Egenskaper og innstillinger for mobiltelefon

I dialogboksen Innstillinger for mobiltelefon  kan du koble en mobiltelefon til
Communicator, og administrere hvordan samtaler skal ringes og mottas. Hvis
telefonen ikke fungerer i Communicator, kontrollerer du dialogboksen
Innstillinger (i kategorien Generelt).

Dialogboksen Mobiltelefon egenskaper  gjelder ikke for
mobilsamtalepanelet.
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Chat (direktemelding)

Chat er en funksjon i Premium-versjonen. 

Chat eller direktemelding er en svært utbredt kommunikasjonsfunksjon på
Internett. 

Den gjør det mulig for brukere å skrive meldinger til hverandre i et vindu på
skjermen.  

Det kan være en bra måte for enkelte brukere å kommunisere med venner og
familie på. Hvis det er enklere for brukeren å skrive enn det er å snakke, kan
nok et chat-panel være nyttig. 

Chat-panelene

Communicator inneholder flere ferdiglagde chat-paneler, og de passer både for
brukere med grunnleggende ferdigheter og mer erfarne brukere. Det finnes ett
chat-panel som er optimalisert for bruk med øyestyring. 

Prøv chat med panelet som inneholder alle funksjonene.  Andre paneler er
enklere. 

Forutsetninger for å bruke chat 

· Brukerens datamaskin må ha en aktivert Internett-tilkobling. 

· Brukeren må ha en konto på MSN, AOL (AIM) eller ICQ. 

· Kontoinformasjonen må være angitt i dialogboksen Innstillinger for chat
i Communicator.
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· Når brukeren starter chat-panelet, vil Communicator logge på chat-
kontoen.  

Prøve et chat-panel

Velg ett av chat-panelene i kategorien Diverse blant de ferdiglagde panelene. 

Klikk ett av de tre chat-panelene:

Musikkspiller-paneler finnes i kategorien Diverse.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Legge til chat på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. I kategorien Diverse velger du et chat-panel.  

4. Klikk for å sette en hake ved panelet du vil bruke. 
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Når du ser riktig miniatyrbilde, klikker du avmerkingsboksen for å velge det.

5. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .

Egenskaper og innstillinger for chat

I dialogboksen Innstillinger for chat  angir du hvordan Communicator skal
koble til kontoen for direktemelding, og hvordan innkommende meldinger skal
håndteres. Hvis chat ikke fungerer, kan du se i denne dialogboksen.

Bruk dialogboksen Egenskaper for chat til å være med på å bestemme
hvordan direktemeldingslisten skal vises på chat-siden.   

Slik finner du dialogboksen Egenskaper for chat:

· Åpne  et chat-panel. 

· Gå til Redigeringsmodus .

· Høyreklikk en chat-smartknapp.

· Velg Egenskaper for chat nederst på høyreklikk-menyen.

Denne dialogboksen vises:

53 55

351

37

29



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Bruke ferdiglagde paneler238



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 User Guide

Bruke ferdiglagde paneler 239
239

Kalender

Kalender er en funksjon i Premium-versjonen. 

Ved hjelp av Kalender kan brukere ha oversikt over datoer og avtaler.

Det finnes to ferdiglagde kalendere, der den ene brukes generelt, mens den
andre er optimalisert for øyestyring.

Kalenderpanel

Prøve et kalenderpanel

Velg ett av kalenderpanelene i kategorien Diverse blant de ferdiglagde
panelene. 

Det kan hende du må klikke et sidetall nederst til høyre for å vise mer av
innholdet under Diverse.



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Bruke ferdiglagde paneler240

Musikkspiller-paneler finnes i kategorien Diverse.

Vil du vite hvordan du viser dette skjermbildet, kan du se Prøve de ferdiglagde
panelene .

Tips for å bruke kalenderen

· Vil du lage en avtale, klikker du en dato.

· Vil du endre fra månedsvisning til ukevisning, klikker du ukenummeret.

· Vil du gå til gjeldende dato (i dag), klikker du denne knappen:

 

Legge til en kalender på brukerens startside

1. Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Tilpasningsveiviser.

2. I tilpasningsveiviseren velger du den store, grå knappen 1: Se på og velg
ut paneler.

3. Klikk kategorien Diverse.
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4. Når du ser kalenderpanelet du vil bruke, klikker du for å sette en hake ved
siden av det.

Når du ser riktig miniatyrbilde, klikker du avmerkingsboksen for å velge det.

5. Vil du vite mer om hvordan du konfigurerer brukerens startside, kan du se 
Velge startside  og Favoritter og rekkefølge på startsiden .

Egenskaper og innstillinger for kalender

I dialogboksen Innstillinger for kalender  velges det lyder og bilder som skal
brukes som avtalepåminnelser, i tillegg til hvilke nasjonale helligdager som skal
markeres.

Bruk dialogboksen Egenskaper for kalender til å velge bilder for hver måned,
samt til å angi farger og markeringer for avtaler og helligdager.  

Slik finner du dialogboksen Egenskaper for kalender:

· Åpne  et kalenderpanel. 

· Gå til Redigeringsmodus .

· Høyreklikk en smartknapp for kalender.

· Velg Egenskaper for kalender nederst på høyreklikk-menyen.

Denne dialogboksen vises:
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Fjernkontroller

Tobii Communicator 4, Premium utgave, støtter infrarød (IR)
omgivelseskontroll. GEWA- og Tira2-fjernkontroller støttes. Vil du vite mer om
dette, kan du se www.viking-software.com.

Bruksområdet til paneler for fjernkontroll

Hvis brukeren har en tilkoblet IR-hovedfjernkontroll, kan det være lurt å ha ett
eller flere paneler med knapper slik at brukeren kan sende signaler gjennom
dem.

Panelene for fjernkontroll gjør at du slipper å tegne kontrollene selv.

Disse panelene er imidlertid ikke klare ennå for brukeren.

Du må velge og redigere ett av disse panelene: Legg til signaler som
handlinger på knappene, og lagre din versjon av panelet. Deretter vil panelet
fungere som fjernkontroll for brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du gjør dette, kan du se Innstillinger for infrarød fjernkontroll .

Forutsetninger for paneler for fjernkontroll

Du må ha en støttet, vanlig IR-fjernkontroll (GEWA eller Tira2) koblet til
datamaskinen. Hvis du har MyTobii P-10, har den en innebygd GEWA-enhet.

Du bør ha bygd opp et bibliotek med signaler for de spesifikke individuelle
fjernkontrollene, slik som TV-fjernkontroll, fjernkontroll til DVD-spiller og
liknende, som du vil bruke med et panel.

Her finner du panelene for fjernkontroll

Når du velger Vis ferdiglagde paneler , finner du panelene for fjernkontroll i
kategorien Diverse.
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Fjernkontrollene er ferdig tegnet, men du må redigere selve signalene.

Se også

Innstillinger for infrarød fjernkontroll  om hvordan du bygger et bibliotek med
signaler, samt hvordan du programmerer GEWA eller Tira2.
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Alt om skanning

Skanning er en tilgangstype for brukere som har problemer med å bevege
markøren. Siden brukere har veldig ulike evner og reaksjonstider, er 
Skanneinnstillinger  i Tobii Communicator svært fleksible.

Skanning i paneler

Når Tilgangstype er satt til Skanning  og panelet kjøres, flytter
Communicator en skannemarkør automatisk rundt på siden. Når
skannemarkøren plasseres på noe brukeren vil velge eller trykke, betjener
brukeren en bryter. (Eller bruker en museknapp som bryter.) 

Skanngrupper bidrar til å spare tid for brukeren. 

Skanngrupper fungerer vanligvis (men ikke alltid) slik at brukeren aldri trenger
å vente på at markøren skal passere hvert enkelt element på siden. Her er et
eksempel på hvordan skanning ofte fungerer:

Skannemarkøren flyttes først gruppe for gruppe.

På denne kalkulatoren flyttes skannemarkøren  først fra gruppe til gruppe
(fra rad til rad). Kan du se den lilla markeringen til skannemarkøren av én rad
om gangen på illustrasjonen ovenfor? Hvert sett med markerte knapper er en 
skanngruppe . 

Når brukeren har angitt med en bryter hvilken skanngruppe som skal velges,
flyttes skannemarkøren fra knapp til knapp i gruppen:

255
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Når den stanses på én gruppe, flyttes den deretter innenfor gruppen.

Vil du vite mer, kan du se følgende:

Endre skannmønstret på én side

Opprette skanngrupper

Utseende på skannemarkør

Skanneinnstillinger

Museemulering for brukere av skanning

Museemulering er et innebygd verktøy i Tobii Communicator som gir brukere
av skanning tilgang til alle programmene på skrivebordet i Windows. 

Se Museemulering .
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Endre skannmønstret på én side

Når du velger Skanning som Tilgangstype, angir du ett av disse
skannmønstrene som standard eller vanlig skannmønster. (Du kan se 
Skanneinnstillinger .)

· Rad, deretter kolonne

· Kolonne, deretter rad

· Lineær (alle elementer en etter en).

Det kan hende at du eller brukeren synes at standard tilgangstype ikke
fungerer på enkelte sider.

Du kan enten endre skannmønstret for siden, eller du kan, hvis ingen av de
vanlige mønstrene passer, opprette egendefinerte skanngrupper .

Slik endrer du skannmønstret på én side

1. Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

2. I Sideliste velger du siden der du vil lage skanngrupper.

3. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Rediger skanngruppene.

 

Verktøyet Skanngrupper.

Dialogboksen Skannmønster vises:
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Endre skannmønstret for gjeldende side.

4. Velg et nytt mønster fra rullegardinlisten.

5. Klikk Lagre.

Se også:

Opprette skanngrupper 250
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Opprette skanngrupper

I enkelte tilfeller passer det ikke så bra for brukeren med et vanlig
skannmønster (som er det enkleste å bruke).

Se for eksempel på denne kalkulatoren: Skannemarkøren trenger ikke gå
innom skrivelinjen (kalkulatorskjermen), fordi det vil ikke skje noe selv om
brukeren klikker der. Vi kunne ganske enkelt ha valgt egenskapen Kan ikke
merkes for knappen Skrivelinje for å hindre at Communicator merker
skrivelinjen under skanning (se på Usynlige knapper og knapper som ikke kan
merkes ). Men i dette eksemplet skal vi i stedet angi egendefinerte
skanngrupper for dette panelet. 

Trenger ikke ha med resultatvinduet til kalkulatoren i en skanngruppe.

Slik oppretter du skanngrupper

1. Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

2. I Sideliste velger du siden der du vil lage skanngrupper.

3. I verktøykassen Rediger klikker du verktøyet Skanngrupper.

 

Verktøyet Skanngrupper.

Dialogboksen Skannmønster vises.
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4. Klikk Ny.

Dialogboksen Ny gruppe vises:

Communicator foreslår et standard gruppenavn.

5. Vil du spare tid, godtar du standardnavnet, Gruppe 1.

Hvis du kan tegne et rektangel rundt knappene du vil ha i gruppen, velger
du Geometrisk gruppe.

Vil du velge individuelle knapper for gruppen, klikker du Egendefinert
gruppe.

6. Klikk OK. Dialogboksen Skannmønster åpnes.

Velger du Geometrisk gruppe, vises det en grønn boks med valghåndtak. 

Dra i håndtakene til boksen angir hvilke knapper som skal tas med i
gruppen.
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Du kan justere den grønne boksen mens dialogboksen Skanngrupper er
åpen.

Klikk Bruk endringer. 

Knappene i en geometrisk gruppe skannes automatisk, men hvis det er
flere kolonner eller rader, kan du bestemme mønsteret.

7. Hvis du velger Egendefinert gruppe, åpnes det en ny liste i dialogboksen. 

Når dialogboksen er åpen, klikker du én og én knapp på siden for å legge
dem til i skanngruppen. 

Du kan endre skannerekkefølgen ved å endre rekkefølgen på
knappenavnene på listen til høyre. 
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Du kan klikke de knappene du vil i gruppen mens dialogboksen
Skanngrupper er åpen.

Når du er ferdig, klikker du Bruk endringer.

8. Klikk Lukk øverst til høyre for å lukke verktøyet Skanngrupper.

Du har kanskje lagt merke til at det finnes knapper (venstre og høyre piler) for å
opprette undergrupper innen en skanngruppe. Ved hjelp av disse knappene
kan du opprette enda mer sammensatte skannmønstre med flere nivåer. Men
selv om dette er mulig, bør det ikke overdrives. Sluttbrukeren kan oppleve at
det er vanskelig å navigere gjennom skannmønstre med flere nivåer.
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Utseende på skannemarkør

Gjør det enkelt for brukeren å få øye på skannemarkøren.

Velg menykommandoen Innstillinger > Markering for å bestemme utseendet
på skannemarkøren.

Innstillinger som påvirker skannemarkøren, er merket slik:

Husk at du også kan bruke denne dialogboksen til å bestemme hvordan
markøren skal se ut for brukere med tilgangstypene Musedveling og Museklikk.

For MyTobii-brukere er det den innebygde MyTobii-menyen som styrer
markeringen.
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Skanneinnstillinger

Hvis brukerens tilgangstype er skanning, bruker du dialogboksen
Skanneinnstillinger til å konfigurere samhandlingen ved skanning.

Skanneinnstillinger gjelder for brukeren. Det betyr at samme innstillinger gjelder
for alle panelene som denne brukeren kjører.

Konfigurere skannmetode

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Skanneinnstillinger.

3. Velg den andre kategorien, Skannmetode.

Skanning i Communicator er veldig fleksibelt. I dialogboksen forklares det
hvordan hver enkelt skannmetode fungerer.

4. På listen øverst i dialogboksen velger du en Skannmetode. 

Nå kan du se på tekstområdet rett under listen. Der vises det en forklaring
på hvordan valgt skannmetode skal brukes. 

Se gjennom de ulike skannmetodene inntil du finner den metoden som
passer best for brukerens evner og bryterutstyr.
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5. Legg merke til avmerkingsboksen Start ny skanning etter valg øverst til
høyre. For noen skannmetoder kan du velge om skanningen skal starte på
nytt automatisk (merk av for alternativet) etter et valg. Hvis boksen er
aktivert, men du lar være å merke av for dette alternativet, må brukeren
selv starte skanningen på nytt etter hvert valg.

6. På rullegardinlisten Skannmønster velger du hvordan skanningen skal
fungere på sider uten egendefinerte skanneinnstillinger eller egendefinerte
skanngrupper. Skal kolonner eller rader brukes som standard
skanngruppe? Velger du Lineær fra denne rullegardinlisten, skannes
element for element uten bruk av skanngrupper.

7. Når du er fornøyd med valgene, klikker du OK.

Egendefinere markørens bevegelser

Når du har valgt skannmetode, går du tilbake til den første kategorien under
Skanneinnstillinger for å finjustere tidsberegning og valgatferd.

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Skanneinnstillinger. 

3. Velg den første kategorien, Tilpass skanning.



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 User Guide

Støtte for brukere av skanning 257
257

Tilpass tidsberegningen etter brukerens reaksjonstid.

4. Alternativene i denne kategorien skal ikke behøve noen ytterligere
forklaring, siden du ofte må prøve deg frem en rekke ganger med
numeriske innstillinger inntil skanningen fungerer greit for den
enkeltstående brukeren. 

5. Når du er fornøyd med valgene, klikker du OK.



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Støtte for brukere av skanning258

Museemulering

Med Museemulering får brukere av skanning tilgang til alle programmene på
skrivebordet i Windows. 

Med Museemulering kan brukere av brytere styre musemarkøren ved hjelp av
skanning. Med Museemulering og et skjermtastatur finnes det ingen grenser
for hva brukere av skanning kan gjøre i Windows-programmer.

Når Museemulering er aktivert, vises det en bevegelig verktøylinje lik denne på
skrivebordet i Windows. Skannemarkøren beveger seg mellom verktøyene på
panelet. Når brukeren foretar et valg, vises det nye verktøy.

Museemuleringsverktøylinje på skrivebordet i Windows.

Ved å aktivere de riktige verktøyene, kan brukere av skanning velge et punkt
på skjermen, og sende en handling for klikk, dobbeltklikk, høyreklikk eller dra til
dette punktet.

Museemuleringsverktøylinjen vises i sin helhet ovenfor. Den kan egendefineres
med innstillinger for å tilby en rekke valgmuligheter som passer for brukeren.

Se også:

Radar- eller trådkorsskanning for plassering av mus

Verktøy på museemuleringsverktøylinjen  

Innstillinger for Museemulering

Starte Museemulering

Utseende på skannemarkør i Museemulering

259
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273
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Radar- eller trådkorsskanning for plassering av mus

I Museemulering kan brukeren bevege markøren på to forskjellige måter:
Trådkorsskanning og radarskanning.

Flytte markøren med trådkorsskanning

Brukeren får to streker til å krysse hverandre for å vise hvor markøren skal
flyttes. Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av én enkelt bryter.

1. Velg kvadrant (valgfritt)

De fire kvadrantene på skjermen
merkes én etter én. Brukeren
trykker en bryter for å velge en
kvadrant. Resten av trinnene
foregår innenfor valgt kvadrant, og
gjøres derfor raskere.

Denne funksjonen aktiveres eller
deaktiveres i dialogboksen 
Innstillinger for Museemulering .

2. Plasser horisontal strek
(obligatorisk)

En horisontal strek glir nedover
skjermen. Brukeren trykker bryteren
når streken er på samme høyde
som målet, for å stoppe streken.

Hvis presisjonsbrems er aktivert,
trykker brukeren én gang for å
saktne den bevegelige streken.
(Hastigheten endres fra normal
hastighet til presisjonsbremsing.)
Når bryteren trykkes for andre
gang, stopper streken.

269
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3. Plasser vertikal strek
(obligatorisk)

Når den horisontale streken er
stanset, begynner en liten, vertikal
strek å gli fra venstre mot høyre.
Brukeren trykker bryteren når de to
strekene møtes på målpunktet.

Hvis presisjonsbrems er aktivert,
trykker brukeren én gang for å
saktne den bevegelige streken, og
én gang til for å stanse den.

Markøren flyttes til valgt posisjon, og museemuleringsverktøylinjen endres til
visningen for å utføre museklikk. Den begynner å skanne mellom alternativene
for museoperasjoner. (Venstreklikk, Høyreklikk, Dobbeltklikk og Venstre dra) 

Flytte markøren med radarskanning

Brukeren velger et punkt på skjermen ved å velge en stråle og et punkt langs
strålen. Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av én enkelt bryter.

1. Velg kvadrant (valgfritt)

De fire kvadrantene på skjermen
merkes én etter én. Brukeren
trykker en bryter for å velge en
kvadrant. Resten av trinnene
foregår innenfor valgt kvadrant, og
gjøres derfor raskere.

Denne funksjonen aktiveres eller
deaktiveres i dialogboksen 
Innstillinger for Museemulering .269
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2. Velg stråle (obligatorisk)

En strek fra midten og ut til kanten
av skjermen vil rotere på samme
måte som sekundviseren på
klokken gjør. Brukeren må trykke
en bryter for å stoppe streken.

Hvis presisjonsbrems er aktivert,
trykker brukeren én gang for å
saktne den bevegelige streken.
(Hastigheten endres fra normal
hastighet til presisjonsbremsing.)
Når bryteren trykkes for andre
gang, stopper streken.

3. Velg avstand fra midten
(obligatorisk)

Et lite trådkors glir langs streken.
Brukeren må trykke bryteren for å
stoppe trådkorset.

Hvis presisjonsbrems er aktivert,
trykker brukeren én gang for å
saktne trådkorset, og én gang til for
å stanse det.

Markøren flyttes til valgt posisjon, og museemuleringsverktøylinjen endres til
visningen for å utføre museklikk, og begynner å skanne mellom alternativene
for museoperasjoner. (Venstreklikk, Høyreklikk, Dobbeltklikk og Venstre dra) 
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Verktøy på museemuleringsverktøylinjen

Vinduet Museemulering kan veksle mellom forskjellige visninger:

·  Hovedvisning for Museemulering , som brukes til å starte skanning for
en ønsket posisjon, samt å få tilgang til andre visninger.

·  Visningen Utfør museklikk , som vises når ønsket posisjon er nådd.

·  Visningen Dra mus , som startes via visningen Museklikk når det er
merket av for Dra.

·  Visningen Juster museplassering , som er tilgjengelig fra enten
hovedvisningen eller visningen Utfør museklikk.

·  Visningen Brukerinnstillinger , der brukeren kan justere hastighet og
presisjon for skanningen.

·  Visningen Innstillinger for egenskaper , som er tilgjengelig fra
Brukerinnstillinger, og som brukes til å endre hastighet eller presisjon
trinnvis. 

Hovedvisning for Museemulering(øverst)

Hovedvisningen for Museemulering er spesialtilpasset etter brukeren ved å
utelate knapper (se Konfigurere Museemulering nedenfor). Den kan inneholde
alle knappene nedenfor.

Start trådkorsskanning (valgfri, men du må
velge enten denne eller Start radarskanning)

Når en ny posisjon er valgt, vises visningen
Utfør museklikk.

262
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Start radarskanning (valgfri, men du må
velge enten denne eller Start
trådkorsskanning)

Når en ny posisjon er valgt, vises visningen
Utfør museklikk.

Juster museplassering (valgfri)

Åpner visningen Juster museplassering, der
du kan finjustere posisjonen til markøren.

Utfør museklikk (obligatorisk)

Åpner visningen Utfør museklikk, der
museklikk kan brukes.

Brukerinnstillinger (valgfri)

Åpner hovedvisningen Brukerinnstillinger, der
brukeren kan endre hvordan Museemulering
fungerer.

Avslutt (obligatorisk)

Avslutter Museemulering, og gjenoppretter
Tobii Communicator.

Visningen Utfør museklikk(øverst)

Visningen Utfør museklikk kan spesialtilpasses etter brukeren ved å utelate
knapper (se Konfigurere Museemulering nedenfor). Den kan inneholde alle
knappene nedenfor.

262
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Utfører venstreklikk på gjeldende
markørplassering (obligatorisk).

Utfører venstre dobbeltklikk på gjeldende
markørplassering (obligatorisk).

Venstre dra (valgfri)

Åpne visningen Dra mus, der markøren (og det
som måtte befinne seg under den) kan dras fra
gjeldende posisjon til en ny posisjon.

Utfører høyreklikk på gjeldende markørposisjon
(valgfri).

Juster museplassering (valgfri)

Åpner visningen Juster museplassering, der du
kan finjustere posisjonen til markøren.

Avslutt (obligatorisk)

Velg denne knappen når du er ferdig for å gå
tilbake til hovedvisningen for Museemulering.

Visningen Dra mus(øverst)

Visningen Dra mus inneholder følgende knapper.

262
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Flytt mot venstre (obligatorisk)

Flytter markøren og valgt objekt mot venstre
mens bryteren holdes nede.

Flytt mot høyre (obligatorisk)

Flytter markøren og valgt objekt mot høyre
mens bryteren holdes nede.

Flytt opp (obligatorisk)

Flytter markøren og valgt objekt opp mens
bryteren holdes nede.

Flytt ned (obligatorisk)

Flytter markøren og valgt objekt ned mens
bryteren holdes nede.

Slipp museknapp (obligatorisk)

Slipper museknappen, og åpner
hovedvisningen for Museemulering.

Visningen Juster museplassering (øverst)

Visningen Juster museplassering inneholder følgende knapper.

262
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Juster mot venstre (obligatorisk)

Justerer markøren mot venstre mens bryteren
holdes nede.

Juster mot høyre (obligatorisk)

Justerer markøren mot høyre mens bryteren
holdes nede.

Juster opp (obligatorisk)

Justerer markøren opp mens bryteren holdes
nede.

Juster ned (obligatorisk)

Justerer markøren ned mens bryteren holdes
nede.

Åpner visningen Utfør museklikk (obligatorisk)

Avslutt (obligatorisk)

Velg denne knappen når du er ferdig for å gå
tilbake til hovedvisningen for Museemulering.
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Hovedvisningen for brukerinnstillinger (øverst)

I hovedvisningen for Brukerinnstillinger kan brukeren endre hastighet, hastighet
for presisjonsbremsing og justeringshastighet for mus. Den kan
spesialtilpasses etter brukeren ved å utelate knapper (se Konfigurere
Museemulering nedenfor). Den kan inneholde alle knappene nedenfor.

Åpner visningen Innstillinger for egenskaper
for hastigheten Normalt trådkors (valgfri)

Åpner visningen Innstillinger for egenskaper
for hastigheten for presisjonsbremsing for
trådkors (valgfri)

Åpner visningen Innstillinger for egenskaper
for hastigheten Normal radar (valgfri)

Åpner visningen Innstillinger for egenskaper
for hastigheten for presisjonsbremsing for
radar (valgfri)

Åpner visningen Innstillinger for egenskaper
for hastigheten for justering av
museplassering (valgfri).

262



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Støtte for brukere av skanning268

Avslutt (obligatorisk)

Velg denne knappen når du er ferdig for å gå
tilbake til hovedvisningen for Museemulering.

Visningen Innstillinger for egenskaper (øverst)

I visningen Innstillinger for egenskaper kan brukeren endre hastighet trinnvis.
Du velger hastigheten som skal endres, før du går inn i visningen. Visningen
inneholder følgende knapper:

Reduser hastighet
(obligatorisk)

Øk hastighet
(obligatorisk)

Avslutt (obligatorisk)

Velg denne knappen
når du er ferdig for å
gå tilbake til
hovedvisningen for
Museemulering.

262
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Innstillinger for Museemulering

Disse innstillingene er bare viktige for brukere av skanning. De styrer atferden
til Museemulering: Hastigheten til posisjonsskanning, og hvilke verktøy som er
tilgjengelige for brukeren på den bevegelige museemuleringsverktøylinjen.

Innstillingene gjelder for brukeren. Det innebærer at museemulering vil fungere
på samme måte for denne brukeren, uansett hvilket panel det startes fra.

Justere innstillinger

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Museemulering.

Denne dialogboksen vises:

Tilgjengelige valg bestemmer hvilke verktøy som vises på
museemuleringsverktøylinjen.

3. Juster Skannhastighet og hastigheten for presisjonsbremsing i den
øverste delen. 
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Presisjonsbremsing er den trege hastigheten som benyttes når brukeren
signaliserer at skanningen nærmer seg målet. Kontroller at hastigheten
Presisjonsbrems er satt til et lavere tall (tregere) enn hastigheten Normalt
trådkors eller Normal radar.

4. I Tilgjengelige valg merker du av for verktøy som kan vises på brukerens
museemuleringsverktøylinje samt de ulike visningene. 

Alle verktøy som vises her, er valgfrie. Likevel bør du merke av for enten
trådkors eller radar for å sikre at brukeren har tilgang til minst én type
skanning. 

Justering: Tillater finjusteringer av museplassering, og vil vises i mange
visninger hvis den velges.

Innstillinger: Tillater at brukeren endrer innstillinger for Museemulering
underveis.

Venstre dra og Høyreklikk refererer til museoperasjoner. Hvis det ikke
merkes av for disse, kan brukeren bare peke, klikke og dobbeltklikke.

5. Juster innstillinger for Diverse

Bruk kvadrant-skanning: Når en ny posisjonsskanning begynner, merkes
skjermens fire hjørner etter tur. Brukeren trykker bryteren for å velge en
kvadrant. Trådkors- eller radarskanning fortsetter deretter innenfor denne
fjerdedelen av skjermen.

Bruk presisjonsbrems: Påvirker all skanning for posisjon. Når denne er
aktivert, trykker brukeren bryteren én gang for å saktne indikatoren fra
normal hastighet til hastigheten presisjonsbremsing. Brukeren trykker én
gang til for å stoppe indikatoren helt. Dobler antall trykk som er nødvendig
for å velge et punkt, men reduserer behovet for å justere
museplasseringen etter valg.

Stopp skanning etter klikk: Hvis det er merket av for denne, forsvinner
museemuleringsverktøylinjen etter hvert museklikk. Brukeren trykker
bryteren for å aktivere den igjen. 

Størrelse på knapper: Bestemmer størrelsen på knapper i vinduet
Museemulering.

Strektykkelse: Bestemmer tykkelsen på indikatorstreker for trådkors- og
radarskanninger.
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6. Når du er fornøyd, klikker du OK.

Starte Museemulering

Merk: Museemulering er utviklet for bruk med skanning som tilgangstype. Du
kan derfor bare starte Museemulering hvis gjeldende tilgangstype er Skanning.

Starte Museemulering fra et ferdiglagd skjermtastatur

Minst ett av de ferdiglagde skjermtastaturene som følger med Tobii
Communicator, har en knapp som starter Museemulering. Knappen ser
vanligvis slik ut:

Starter Museemulering.

Se for eksempel tastaturet Lite skanning.

Starte Museemulering fra panelet

Hvis du vil legge til Museemulering på et nytt eller eksisterende panel, kan du
opprette en egen knapp for å starte Museemulering. 

1. Gå til Redigeringsmodus (Skift+F5). 

2. Åpne panelet.

3. Velg en knapp som skal starte Museemulering.

4. Velg menykommandoen Knapp > Knappehandlinger.

Dialogboksen Rediger knappehandlinger vises:
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Legger til handlingen Start Museemulering på en knapp på et panel.

5. Klikk funksjonskategorien Skrivebord.

6. På listen Handlinger ruller du ned til Start Museemulering, og velger dette
alternativet. 

7. Klikk Legg til.

Dialogboksen Start Museemulering vises. 

8. Merk av for Minimer hvis du vil skjule Tobii Communicator-vinduet når
brukeren arbeider på skrivebordet. 

9. Klikk OK for å lukke dialogboksen Start Museemulering.

10. Klikk OK for å lukke dialogboksen Rediger knappehandlinger.

11. Velg menykommandoen Fil > Lagre for å lagre endringene i panelet.

Hvis du kjører panelet nå og Tilgangstype er satt til Skanning, starter
Museemulering.
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Utseende på skannemarkør i Museemulering

Skannemarkøren i vinduet Museemulering vises alltid som en ramme rundt
knappen, selv om du har valgt Inverter knapp eller Standardfarger for
skannemarkøren i Communicator. 

Vil du endre utseendet på skannemarkøren i Museemulering, velger du
menykommandoen Innstillinger > Markering, og justerer deretter de to
egenskapene Tykkelse og Rammefarge. 

Du kan endre skannemarkøren for museemuleringsverktøylinjen på samme
som med andre skannemarkører.





Lyd- og bildeverktøy

Kapittel

VII
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Bildebiblioteker

Du kan legge til bilder med filformatet BMP, WMF, GIF eller JPG på en side
eller knapp. Du kan bruke Bla gjennom i dialogboksene til å legge til et bilde.

Det er imidlertid enklere å legge til et bilde fra et bildebibliotek. Du trenger ikke
finne mappen først, og du kan bruke et ord eller deler av det til å søke etter
bildet du vil ha.

Communicator inneholder to bildebiblioteker, SymbolStix og et symbolbibliotek
for Communicator.

Vil du se hva som finnes i disse bibliotekene, kan du se Vise bibliotekinnhold
.

Vil du vite hvordan du legger til ditt eget bibliotek og gjør slik at du kan søke i
det, kan du se Legge til bildebibliotek .

Legge til bildebibliotek

Hvis du har en mappe på datamaskinen med bilder du vil bruke, kan du angi at
Tobii Communicator skal bruke den mappen som bildebibliotek. 

Selv om du angir at mappen skal være bildebibliotek, endres ikke innholdet i
mappen.

Det er bare bilder med følgende filformater som kan vises i Tobii
Communicator: BMP, WMF, GIF, JPG.

1. Velg menykommandoen Verktøy > Bildebiblioteker.

2. I dialogboksen Bildebiblioteker klikker du Ny.

Dialogboksen Bildebibliotek vises:

281
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Gi navn til det nye bildebiblioteket.

3. Skriv inn et navn på biblioteket, og klikk Bla gjennom.

Den vanlige dialogboksen Åpne i Windows vises.

4. Velg mappen du vil skal være bildebibliotek. Communicator vil finne alle
bildene i denne mappen samt eventuelle undermapper den inneholder.

5. I dialogboksen Åpne klikker du OK.

Communicator spør om du vil søke etter bilder:

Svar alltid Ja!

6. Klikk Ja.
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Etter en liten stund vises dialogboksen Innhold i bildebibliotek med bildene
som Communicator fant.

Vise hvordan filnavnene blir til søkbare navn på bildene?

7. Klikk OK.

Du kommer tilbake til dialogboksen Bildebiblioteker, der det nye biblioteket
vises på listen.

Det er enklest å finne bilder fra det øverste biblioteket.
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8. Klikk OK.

Så lenge det er merket av for bildebiblioteket i dialogboksen
Bildebiblioteker, søkes det i biblioteket på samme måte som i de
opprinnelige bibliotekene i Communicator. Bildene vises imidlertid helt sist
på resultatoversikten, med mindre du bruker pilknappene til å endre
rekkefølgen på bibliotekene på listen.

Gjøre det enklere å finne egne bilder

Når Communicator søker etter bilder i et bibliotek du har lagt til, tilføres
filnavnet på hver bilde til nøkkelordene. Hvis filnavnene likner på w344235.wmf,
vil du ikke kunne finne bildene.

Gjør følgende hvis du må forbedre navnene på bildene:

1. Velg menykommandoen Verktøy > Bildebiblioteker.

2. I dialogboksen Bildebibliotek velger du navnet på ditt eget bibliotek.

3. Klikk Utforsk

Windows Utforsker åpnes for bildebiblioteket.

4. Velg menykommandoen Vis > Miniatyrbilder.

Bildene vises:
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Bildene vises som miniatyrbilder i Windows Utforsker.

Under hvert bilde vises filnavnet.

5. Pek på filnavnet, høyreklikk, og velg Gi nytt navn på menyen.

Det blir mulig å redigere filnavnet.

6. Erstatt det gamle navnet med flere enkeltstående nøkkelord.

Hvis filtypen (her er den JPG) vises, må du ikke endre den delen av
navnet.

7. Klikk utenfor filnavnet når du er ferdig med å redigere.

8. Klikk Lukk øverst til høyre i Utforsker-vinduet når du er ferdig.

Lukk-knappen i Windows.

9. Klikk OK for å lukke dialogboksen Bildebiblioteker.
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Vise bibliotekinnhold

Når du bruker bilder, kan det være vanskelig å vite hva du skal søke etter hvis
du ikke vet hva biblioteket inneholder.

Slik viser du innholdet i SymbolStix-biblioteket:

1. Velg menykommandoen Verktøy > Bildebiblioteker.

Dialogboksen Bildebiblioteker vises:

2. Velg SymbolStix fra listen.

3. Klikk Vis innhold.

Dialogboksen Innhold i bildebibliotek vises:



© 2009 Viking Software ASTobii Communicator 4 User Guide

Lyd- og bildeverktøy282

I dialogboksen Innhold i bildebibliotek kan du undersøke hva som finnes i
biblioteket, og hva det kalles.

4. Åpne rullegardinlisten øverst for å vise alle kategoriene og
underkategoriene.

5. Velg én underkategori for å vise bildene i denne underkategorien.

Du kan også søke i biblioteket ved hjelp av søkefeltet nederst i
dialogboksen.

6. Når du har sett ferdig, klikker du OK.
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Alt om lyd

I Communicator kan du legge til lyd på paneler. Det finnes tre hovedformål med
lyd:

· Brukere som har problemer med å snakke, kan legge til lyder på knapper
for å frembringe ord som brukeren vil at datamaskinen skal lese opp.

· Brukere som har problemer med å se eller lese, kan bruke en Lyd som
auditiv tilbakemelding for å få datamaskinen til å lese opp hva en knapp
eller skanngruppe er, før brukeren bestemmer seg for å velge eller gå
videre fra elementet.

· Brukere som har problemer med å se, kan Les mens du skriver hjelpe
brukeren til å finne og fjerne skrivefeil.

Det finnes tre kilder til lyd:

· Syntetisk tale: Datamaskinen leser opp en tekst.

· Lydbibliotek: Samlinger med innspilte ord, uttrykk og lydeffekter.

· Mine innspilte lyder: Et lydbibliotek som du oppretter selv.

Dette avsnittet omhandler følgende emner innen lyd:

· Kontrollere at lyden fungerer på datamaskinen

· Aktivere syntetisk tale

· Legge til lydbibliotek

· Spille inn lyder

· Konfigurere Auditiv tilbakemelding

· Konfigurere Les mens du skriver

Vil du vite hvordan du legger til lyd på knapper, kan du se Legge lyd på
knapper .
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Fungerer lyden på datamaskinen?

Datamaskinen må være utstyrt med én eller annen form for lydutgang, enten
via innebygde høyttalere eller eksterne høyttalere. Hvis du vanligvis hører en
liten melodi når du starter Windows, så har du lydutgang og du kan hoppe over
resten av dette avsnittet. 

Det følger med nødvendige drivere for lyd og tale i Tobii Communicator, og
disse installeres automatisk når du installerer Communicator.

Kontrollere lyden

1. Klikk høyttalerikonet ytterst til høyre på oppgavelinjen i Windows.

Det vises en liten volumkontroll:

Volumkontrollen i Windows fra systemfeltet.

2. Hvis det er merket av for Demp, fjerner du merket.

3. Dra glidebryteren et stykke opp på volumkontrollen.

4. Klikk glidebryteren.

Hvis du hører én eller annen form for lyd, så har du lyd og du er ferdig.

5. Hvis du ikke hører noen lyd, kontrollerer du at selve den fysiske
volumkontrollen for de innebygde eller eksterne høyttalerne ikke er dempet
eller slått av. 

6. Har du eksterne høyttalere, kontrollerer du at de er slått på.
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7. Klikk glidebryteren igjen. Hører du noe nå, så har du lyd og du er ferdig.

Hører du fremdeles ingenting, kontakter du leverandøren av datamaskinen
for å få hjelp.

Aktivere syntetisk tale

Med syntetisk tale kan du enkelt få datamaskinen til å lese opp tekst. Når du
legger til lyd på knapper med syntetisk tale, trenger du ikke bekymre deg over
at du må holde orden på et lydbibliotek hvis du flytter panelet. 

Følg instruksjonene i dette emnet for å gjøre det mulig å bruke syntetisk tale for
Les opp tekst på knapper eller Les mens du skriver.

På enkelte datamaskiner må syntetisk tale være installert og aktivert før du kan
bruke det. Har du Windows XP eller Vista, er dette sannsynligvis allerede
utført.

Slik aktiverer du syntetisk tale

1. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Lyd.

Dialogboksen Lydinnstillinger vises:
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Kategorien Syntetisk tale. 

3. Merk av for Bruk syntetisk tale.

4. Velg en stemme fra rullegardinlisten Velg stemme.

5. Hvis listen ikke inneholder noen stemmer, må du installere syntetisk tale
fra CD-platen som fulgte med Tobii Communicator 4. 

6. Klikk Prøv stemmen for å høre stemmen du har valgt. Hører du ingenting,
kan du se Fungerer lyden?

7. Klikk OK for å lukke dialogboksen Lydinnstillinger.

284
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Legge til lydbibliotek

Et lydbibliotek er en samling med lydfiler. Hver enkelt fil har fått navn etter lyden
(vanligvis et uttalt ord eller uttrykk) den inneholder. Filene kan organiseres i
mapper.

Lydbibliotek og Mine innspilte lyder kan brukes i stedet for syntetisk tale til å
frembringe en mer naturlig tale.

Når du har minst ett lydbibliotek, kan det være lurt å velge Innspilt lyd i
dialogboksen Lyd når du legger til lyd på en knapp:

Hvis du velger Innspilt lyd, merker du også av for Bruk syntetisk tale
dersom innspilt lyd ikke blir funnet.

Husk at når du skal spille av en innspilt lyd, så søker Communicator etter et
lydfilnavn som samsvarer med knappeteksten, med mindre du velger Spill
denne lydfilen og angir et filnavn. Hvis et samsvarende filnavn ikke blir funnet,
kan syntetisk tale brukes til å lese opp knappeteksten.

Hvorfor legge til et lydbibliotek?

Legg til lydbibliotekene i Communicator slik at programmet automatisk kan se
etter innspilt tale som samsvarer med knappenavnene eller teksten du skriver
inn, eller for å lese opp knappeteksten under skanning.
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Du kan også opprette et eget bibliotek kalt Mine innspilte lyder .

Slik legger du til et lydbibliotek

1. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Verktøy > Lydbibliotek.

Dialogboksen Lydbibliotek vises:

På dette skjermbildet er det ennå ikke blitt lagt til noen biblioteker.

3. Klikk Ny.

Dialogboksen Egenskaper for lydbibliotek vises.

4. Klikk Bla gjennom.

Dialogboksen Bla gjennom etter mappe vises:

290
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Bla gjennom etter en mappe.

5. Velg en mappe med lydfiler, og klikk OK.

Du kommer tilbake til dialogboksen Egenskaper for lydbibliotek:

Velg filformat for lydfilene i biblioteket.

6. Gi navn til biblioteket.

7. Klikk alternativsknappen som beskriver hvilken type lydfiler dette biblioteket
inneholder.

Communicator kan arbeide raskere når filformatet er angitt.

8. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for lydbibliotek.
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9. Klikk OK for å lukke dialogboksen Lydbibliotek.

Spille inn lyder

Du må ha en mikrofon for datamaskinen hvis du vil spille inn lyder. Vær
oppmerksom på at mange bærbare datamaskiner har innebygde mikrofoner. 

Mine innspilte lyder utgjør et bibliotek der du kan lagre alle panelene. 

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Verktøy > Mine innspilte lyder.

Dialogboksen Mine innspilte lyder vises.

3. Klikk Ny lyd for å legge til en lyd.

Veiviseren for innspilling av lyder vises:

Gi opptaket et navn.

4. Skriv inn et navn på lyden. 

Hvis du spiller inn tale, skriver du bare inn det du skal si.

Spiller du inn andre lyder, velger du et kort og beskrivende navn.

5. Klikk Neste.
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Hvis knappen Neste er nedtonet, har du brukt et ulovlig tegn under Navn
på lyd. Prøv en annen stavemåte.

Du kommer til trinnet Spill inn lyd i veiviseren:

Spill inn lyden.

6. Klikk Spill inn. (Knappen endres øyeblikkelig til en Stopp-knapp, så du
trenger ikke flytte markøren.)

7. Les opp eller lag lyden.

8. Klikk Stopp.

9. Klikk Spill av for å kontrollere at lyden er slik du ønsker.

10. Når du er fornøyd, klikker du Neste.

Den siste siden i veiviseren for innspilling av lyder vises.

11. Hvis du vil spille inn flere lyder, klikker du Neste. Er du ferdig med
innspillingen, klikker du Fullfør.
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Arbeide med innspilte lyder

Når du har spilt inn noen lyder, ser dialogboksen omtrent slik ut: 

Det er viktig at en innspilt lyd heter det samme som teksten du vil bruke på
knappen.

Velg en lyd fra listen til venstre, og bruk knappene Spill av, Gi nytt navn eller
Slett på høyre side.
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Innstillinger for auditiv tilbakemelding

Brukere som har problemer med å se eller lese, kan bruke Lyd som auditiv
tilbakemelding til å fortelle hva en knapp eller skanngruppe er, før brukeren
bestemmer seg for å velge eller gå videre fra elementet.

Lyd for auditiv tilbakemelding er en innstilling som gjelder for brukeren. Det
betyr at innstillingen vil gjelde for alle panelene som brukeren kjører.

Aktivere eller deaktivere auditive tilbakemeldinger

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Lydinnstillinger.

3. I dialogboksen Lydinnstillinger klikker du kategorien Auditiv
tilbakemelding.

Lydinnstillinger gjelder for alle panelene som brukeren kjører.
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4. Vil du aktivere auditive tilbakemeldinger for denne brukeren, merker du av
for Bruk auditiv tilbakemelding. Fjern merket hvis du vil deaktivere
auditive tilbakemeldinger.

5. Hvis brukeren benytter skanning, er det nok lurt å merke av for Uttal
gruppenavn ved skanning.

6. Bruk Forsinkelse i tilbakemelding for bruker med musetilgang (dveling
eller klikk). Denne innstillingen forhindrer en rekke halvveis utført auditive
tilbakemeldinger når brukeren beveger musen over én knapp på vei mot
den neste.

7. Du bør dessuten vurdere å bruke Styrt tilbakemelding hvis brukeren også
bruker Les opp tekst på knapp. Auditiv tilbakemelding er en lyd som er
beregnet for brukeren, mens lyden når en knapp trykkes er rettet mot
tilhørerne. Ved å sende de to lydene gjennom forskjellige høyttalere, og
justere volum og retning for hver høyttaler separat, kan du redusere støy
og forvirring.

8. Når du har valgt ferdig, klikker du OK.

Innstillinger for Les mens du skriver

Brukere som har problemer med å se eller lese, eller som har kognitive
vansker, kan dra nytte av Les mens du skriver. 

Les mens du skriver brukes sammen med paneler med skrivelinje: Tekst og
tastaturer, SMS og e-post.

Dette er en innstilling som gjelder for brukeren. Det betyr at innstillingen vil
gjelde for alle panelene som brukeren kjører.

Les mens du skriver fungerer bare hvis du har aktivert syntetisk tale. Se
Aktivere syntetisk tale .

Aktivere eller deaktivere Les mens du skriver

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Lydinnstillinger.

Dialogboksen Lydinnstillinger vises.

285
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3. Klikk kategorien Les mens du skriver.

Lydinnstillinger gjelder for alle panelene som brukeren kjører.

4. Vil du aktivere funksjonen, merker du av for Aktiver Les mens du skriver.
Fjern merket for å deaktivere dette alternativet.

5. Merk av eller fjern merket for alternativer for å vise hvilke(t) punkt(er) som
skal leses høyt i Communicator.

6. Når du er ferdig, klikker du OK.





Verktøy

Kapittel

VIII
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Administrere kontakter

Tobii Communicator 4, Premium-versjon, inneholder fullverdig støtte for e-
postklient og SMS på mobiltelefon.

Hvis brukeren benytter seg av én eller begge disse funksjonene, kan det være
lurt å skrive inn eller importere brukerens kontakter . 

Åpne Mine kontakter

Det er to måter for å åpne Mine kontakter, hvor du kan skrive inn eller redigere
kontakter.

· Velg menykommandoen Verktøy > Mine kontakter.

· Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Veiviser for oppsett.
I den øverste raden med knapper klikker du 4: Juster brukerinnstillinger

· Klikk knappen Administrer Mine kontakter.

Dialogboksen Mine kontakter

Dialogboksen Mine kontakter vil se omtrent slik ut når du har skrevet inn eller
importert noen data.

Administrer kontakter – Adresseboken i Communicator.

348
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· Vil du legge til en ny person, klikker du Ny kontakt.

· Hvis du vil vise informasjon om en person, klikker du navnet på listen til
venstre. Informasjonen vises på høyre side.

· Hvis du vil slette en kontakt, klikker du navnet på listen til venstre. Deretter
klikker du Slett kontakt.
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Administrere uttrykk

Uttrykk brukes til å fremskynde innskrivingen på enkelte
tekstkommunikasjonspaneler, e-post og SMS-paneler. Du kan når som helst
legge til eller redigere uttrykk.

· Hvis brukeren fyller ut skjemaer på Internett, kan informasjon det ofte bes
om, for eksempel navn, adresse og telefonnummer, skrives inn som
uttrykk.

· Hele standard tekstmeldinger kan også skrives inn som uttrykk. "God
morgen, Mamma. Jeg har nettopp stått opp, og alt er bra her." "Hei,
Mamma! Kan du ringe meg, er du snill?"

Merk at enkelte paneler bare bruker én enkelt uttrykkskategori. I så fall er det
kategorien du har angitt som standard, som brukes.

Åpne Mine uttrykk

Det er to måter for å åpne Mine uttrykk, hvor du kan skrive inn eller redigere
uttrykk.

· Velg menykommandoen Verktøy > Mine uttrykk.

· Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Veiviser for oppsett.
I den øverste raden med knapper klikker du 4: Juster brukerinnstillinger
Klikk knappen Administrer Mine uttrykk.

Dialogboksen Mine uttrykk

I dialogboksen Mine uttrykk kan du legge til, endre eller fjerne
uttrykkskategorier. Innenfor en uttrykkskategori kan du legge til, redigere eller
fjerne uttrykk.

Når du redigerer et uttrykk, kan du også angi en frekvensverdi.
Frekvensinnstillingen bestemmer hvordan dette uttrykket skal prioriteres i
forhold til uttrykk som begynner med (de) samme ord(ene). Uttrykk med høy
prioritet kommer øverst på listen over brukerens "foreslåtte uttrykk".
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Uttrykk sparer brukeren for tid under innskriving av tekst.
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Ordlister

Ordlister brukes i hele Communicator, enten det er e-post, SMS eller
kommunikasjonspaneler - overalt der Ordprediksjon brukes. 

Her vises Ordprediksjon i bruk: Brukeren har skrevet inn mor, og smartknapper
med ordprediksjon kontrollerer ordlisten og den interne frekvenslisten for å
foreslå mulige ord som begynner på mor, for eksempel morning:

Velg menykommandoen Verktøy > Ordlister hvis du vil bruke en ordliste.
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Det er bare én ordliste som kan være aktiv om gangen.

Sett aktiv ordliste

Det viktigste alternativet er kanskje å sette aktiv ordliste, for Communicator
bruker bare én ordliste om gangen.

· Klikk et ordlistenavn på listen.

· Klikk Sett til aktiv.

Godta nye ord

Hvis Ordprediksjon  er satt til Lær nye ord, vil Communicator opprettholde
en liste over ord som brukeren har skrevet inn og ikke slettet, men som ikke
vises i ordlisten. 

· Vil du vise disse ordene, klikker du Godta nye ord.

· Se gjennom listen for å godta ord som er riktig stavet, og slett resten.
Godtatte ord legges til i brukerens ordliste.

319
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Grammatikk

I kategorien Funksjoner i Grammatikk kan du opprette kommunikasjonspaneler
som kan bøye verb for brukeren.

Eksempel: 

· Brukeren trykker knappene He og Go på engelsk, men panelet skriver "He
goes" på skrivelinjen.

· Knappen He har grammatikkhandlinger som setter tiden til presens og
tredje person entall.

· Knappen Go kan dermed inkludere verbbøyningshandlingen.

Ved hjelp av grammatikkfunksjonene kan brukere kommunisere presist,
samtidig som man sparer plass som ellers ville blitt brukt til en rekke ulike
verbformer på skjermen.

Grammatikkfunksjonene avhenger en verbfil

Med verktøyet Grammatikk kan du importere eller redigere en verbfil. Verbfilen
inneholder de ulike tidene til verbene.

Velg menykommandoen Verktøy > Grammatikk for å vise denne
dialogboksen:
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Verbfilen brukes sammen med handlinger fra kategorien
Grammatikkhandlinger i dialogboksen Knappehandlinger til å bøye ord som
skrives inn på skrivelinjen. 
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Alternativ uttale

For brukere av syntetisk tale kan vedvarende, mekanisk feilaktig uttale være
svært irriterende.

Bruk verktøyet for alternativ uttale til å "trene opp" talesynthesizeren i hvordan
bestemte ord skal uttales.

Tale må være aktivert på datamaskinen, så se Aktivere syntetisk tale .

Legge til ønsket uttale

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Verktøy > Alternativ uttale.

Dialogboksen Alternativ uttale vises:

Prøving og feiling er ofte nødvendig, men du trenger ikke å kunne et
bestemt alfabet!

285
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3. Vil du legge til en uttale, klikker du Ny.

4. Skriv inn ordet slik det staves. Dette er ordet slik datamaskinen vil støte på
det.

5. Klikk Prøv for å kontrollere at det er problemer med uttalen.

I dette eksemplet sier den syntetiske stemmen Saint Loyis.

6. Skriv inn ordet på en uformell fonetisk måte. Du skal altså skrive det inn
slik du vil høre det. Prøving og feiling må til.

Vi forsøkte med St. Looiss, men det hørtes ut som Loo oy iss.

Ved å utelate den andre o-en, men beholde den ekstra s-en fikk vi
maskinen til å uttale bynavnet riktig. (Med mindre du foretrekker St. Louie!)

7. Klikk Prøv for å se om du har valgt en stavemåte som talesynthesizeren
tolker slik du vil.

8. Når du er fornøyd, klikker du OK.
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Ordne Mine paneler

Velg menykommandoen Verktøy > Ordne Mine paneler for å vise denne
dialogboksen.

Et praktisk sted for å gi nytt navn til paneler.

Her kan du slette eller gi nytt navn til et panel. Du bør likevel ikke gi nytt navn til
et panel som du har koblet til fra andre paneler, fordi koblingen vil slutte å
fungere.

En nyttig funksjon i denne dialogboksen er at Utforsk-knappen vil føre deg
direkte til mappen (og undermappene) der panelene skal ligge i henhold til
kommandoen Innstillinger > Datamapper. På den annen side, har du lagret et
panel et annet sted, så vises det ikke her.



Innstillinger

Kapittel
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Om egenskaper og innstillinger

For mange av de ferdiglagde panelene og smartknappene finnes både
dialogboksen Egenskaper og dialogboksen Innstillinger. Du kan altså foreta
valg på to ulike steder.

Hvorfor?

I dialogboksen Innstillinger kan du registrere valgene som automatisk gjelder
for alle panelene av en bestemt type, slik foretrukket tastaturoppsett gjelder for
alle dynamiske tastaturer til en bruker. 

· Bruk Innstillinger-menyen til å vise alle innstillingene.

Dialogboksen Tastaturoppsett er en vanlig innstillingsdialogboks, og finnes
på Innstillinger-menyen.

I dialogboksenEgenskaper kan du velge innstillinger som gjelder for én side
eller ett panel, for eksempel ikoner og farger. 

· Åpne panelet i Redigeringsmodus. Høyreklikk en smartknapp. Du finner
kommandoen Egenskaper nederst på høyreklikk-menyen. 
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Velg en smartknapp i et panel for redigering av uttrykk, og høyreklikk slik at
kommandoen Egenskaper for Uttrykk vises.

Åpne et panel i Lotto-spillet i Redigeringsmodus, høyreklikk én av
knappene for kortene, og velg Egenskaper for Parspill for å vise denne
dialogboksen.
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Tilgangstyper

Se Justere brukerinnstillinger  under Oppsett for bruker.58
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Skanneinnstillinger

Skanneinnstillinger omtales her: Skanneinnstillinger .255
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Museemulering

Museemulering (tidligere kalt AppScan i Communicator 3) omtales her: 
Museemulering 315
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Markering

For MyTobii-brukere er det de innebygde menyene på MyTobii-skjermen som
styrer markeringen av hvor brukerens blikk er fokusert. For brukere med
tilgangstypen Skanning er det denne dialogboksen som styrer utseendet på
skannemarkøren. Se Utseende på skannemarkør . For brukere av
museklikk og muse dveling  kan denne dialogboksen brukes til å styre
markeringen av knappen ved "musestopp", eller av knappen du nettopp klikket.

Slik konfigurerer du markering

1. Vil du åpne dialogboksen, velger du menykommandoen Innstillinger >
Markering.

Markeringen må sørge for tydelig kontrast til knapper og bakgrunner.

2. Velg et alternativ under Markering av knapper nederst i dialogboksen. 

Har du tenkt til å bruke markering, må du velge ett av de to alternativene
med ring rundt. 

3. Velg Marker stil øverst i dialogboksen.

Hvis du velger Ramme under Marker stil, velger du Tykkelse og
Rammefarge under Ramme.

Velger du Inverter knapp, trenger du ikke foreta andre valg.

Velger du alternativet Standardfarger øverst, må du velge fargene i den
midterste delen av dialogboksen som også kalles Standardfarger.

254
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4. Når du er fornøyd med valgene, klikker du OK.
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Lydinnstillinger

For Lydinnstillinger kan du se følgende:

Aktivere syntetisk tale

Innstillinger for auditiv tilbakemelding

Innstillinger for Les mens du skriver  
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Ordprediksjon

Som med andre innstillinger, gjelder innstillingene for ordprediksjon for
brukeren. Det betyr at valgene i denne dialogboksen vil påvirke hvordan
Ordprediksjon fungerer for denne brukeren på samtlige paneler. Du kan ikke
velge ett sett alternativer for Ordprediksjon for ett panel, og andre valg for et
annet panel.

Ordprediksjon bruker en ordliste og en frekvenstabell til å predikere hvilket ord
en bruker er i ferd med å stave.

Ordprediksjon sparer mange brukere av Communicator for både tid og krefter.

Smartknapper for ordprediksjon brukes på mange av de ferdiglagde panelene
for tekstkommunikasjon, SMS og e-post.

Ordprediksjon i bruk på et ferdiglagd panel. Brukeren skriver inn mor, og
Ordprediksjon-knapper foreslår more, moral og morning.

Konfigurere Ordprediksjon

1. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Ordprediksjon.

Denne dialogboksen vises:
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Det er ingen vits i å predikere korte ord.

Sorter forslag bestemmer hvilke ord det er mest sannsynlig skal vises. De
fleste paneler som bruker Ordprediksjon, har bare noen få knapper med
elementer for ordprediksjon. 

Ordlengden luker ut ord som enten er så enkle å skrive inn at
Ordprediksjon ikke er til noen hjelp, og de som er så lange at de kan føre til
"blokkerte" tastaturer i stedet for meningsfull innskriving.

Legg merke til avmerkingsboksen for Vis nye ord. Nye ord er ord som
brukeren har skrevet inn tidligere, men som ennå ikke står i ordlisten. Nye
ord kan derfor inneholde ord med skrivefeil eller uønskede ord.

(Nye ord kan du se gjennom, og deretter godta eller slette i dialogboksen
Innstillinger for ordliste .)

3. Foreta valgene du vil ha, og klikk deretter kategorien Læring.

Denne dialogboksen vises:

302
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Disse innstillingene vil føre til at Ordprediksjon kan lære. Og vokse.

For optimal brukervennlighet anbefaler vi at du merker av for alternativene
som vist ovenfor, for Læring av ord og Oppdater ordfrekvens. Disse
valgene vil imidlertid føre til at Ordprediksjon "vokser". Hvis brukerens
datamaskinplattform er svært begrenset, kan det derfor være lurt å fjerne
merkene her.

Lær ord selv om det eksisterer med annen bokstavform betyr at et nytt
ord med en annen bokstavform, skal regnes som et annet ord: Det
innebærer at systemet vil lære Have som et nytt ord den første gangen
brukeren skriver det inn, selv om ordet have allerede finnes.

4. Foreta valgene du vil ha, og klikk deretter kategorien Autokorrektur.

Denne dialogboksen vises:
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Vist med foreslåtte avmerkinger.

Disse alternativene for autokorrektur rydder opp i vanlige stavefeil.

Legg spesielt merke til alternativet for Ekspander forkortelser. Vil du vise
eller redigere listen med forkortelser og utvidelser, velger du
menykommandoen Verktøy > Ordlister .

5. Når du er fornøyd med valgene i alle tre kategoriene, klikker du OK.

302
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Innstillinger for tastaturoppsett

Bokstavrekkefølgen på noen av de ferdiglagde tastaturene kan endres
automatisk for å tilpasses etter brukere med andre tilgangstyper og
tastaturtyper. For tiden gjelder dette følgende paneler:

· Under Tekst: Ord i Pronto, Ord i Pronto Pro, Uttrykkstavle,
Uttrykksprediksjon og Uttrykksprediksjon Pro.

· Under Tastaturer: Forenklet og Funksjonsrikt

· Hvis du oppretter et eget tastatur ved hjelp av smartknapptypen Tast på
skjermtastatur, vil innstillingene for tastaturoppsett også gjelde for tastene
du oppretter.

Angi foretrukket oppsett

1. Angi brukerens foretrukne tastaturoppsett i dialogboksen Tastaturoppsett,
som du kan åpne på én av to måter:

· Velg menykommandoen Innstillinger > Tastaturoppsett.

· Eller du kan velge menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel >
Veiviser for oppsett. I den øverste raden med knapper klikker du 4:
Juster brukerinnstillinger. Klikk Tastaturoppsett.

Dialogboksen Tastaturoppsett vises:

Mange tastaturer kan endre bokstavrekkefølge ved kommando!
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2. Velg et alternativ fra listen, og klikk OK. Se nedenfor for å få vite hva du
kan velge mellom.

SKANN-tastaturoppsett

Brukere av skanning skal velge tastaturoppsettet SKANN. Tastene er ordnet i
skanngrupper for å minimere skannetrinnene for brukeren. De vanligste
bokstavene eller tastene er samlet i den første gruppen. Innenfor hver
skanngruppe er det elementene som brukes oftest, som kommer først. 

Tastaturoppsett for brukere av skanning.

MARKØR-tastaturoppsett

Brukere som benytter musedveling som tilgangstype, for eksempel med
hodemus eller øyestyringsenhet, skal velge MARKØR. Her er de vanligste
elementene gruppert i midten, slik at brukeren ikke trenger å bevege markøren
så veldig langt. Brukere med pekeskjerm og god finmotorikk kan også ha glede
av MARKØR.

Oppsett for øyestyring.
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QWERTY- og ABC-tastaturoppsett

Brukere som fint kan håndtere en mus, styrekule eller styrepinne, eller brukere
med pekeskjerm eller hodemus og som synes det er enklere å kontrollere
større bevegelser fremfor mindre, bør velge henholdsvis QWERTY eller ABC,
avhengig av hvilket oppsett som brukeren er mest komfortabel med.

Standard QWERTY-tastatur.

ABC-tastatur.
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Datamapper

Se Overføre mellom to datamaskiner .361
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Innstillinger for bildefremviser

Innstillinger for bildefremviser gjelder for det ferdiglagde panelet Bildefremviser.
Innstillingene gjelder også for egendefinerte paneler du oppretter ved hjelp av
smartknapper og/eller handlinger som er spesifikke for bildefremviser.

Innstillingene påvirker hvilke mapper som brukes som bildekilder for
fremviseren. Mappen må stå oppført her for at bildene skal vises. Bilder i
mapper som ikke står oppført her, vises ikke i bildefremviseren.

Gjøre bildemapper synlige i fremviseren

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du Skift+F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Bildefremviser.

Denne dialogboksen vises:

Dialogboksen Innstillinger for bildefremviser brukes til å kontrollere
kildemapper for bilder.

3. Vil du legge til flere bildemapper på listen, klikker du Legg til.

4. Velg en mappe med bilder fra den vanlige dialogboksen i Windows, og
klikk OK.

5. Du kommer tilbake til dialogboksen Innstillinger for bildefremviser. Klikk OK
på nytt. 

Se også:
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 Bildefremviser  i Bruke ferdiglagde paneler.208
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Innstillinger for webkamera

Innstillinger for webkamera brukes av det ferdiglagde panelet Webkamera.

Bruk denne dialogboksen til å koble webkamera(ene) til Tobii Communicator.

Tilkoble et webkamera

1. Hvis menyen ikke vises, trykker du Skift+F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Bildefremviser.

Denne dialogboksen vises:

Koble et webkamera til Communicator

3. Velg kameraet du vil bruke, og klikk OK. 

Når du kjører det ferdiglagde panelet for webkamera, vil du kunne se om
kameraet ble riktig tilkoblet:
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Det store bildet er det som fanges opp av objektivet til webkameraet for
øyeblikket.

Se også:

Egenskaper for webkamera i Webkamera  i Bruke ferdiglagde paneler.213
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Innstillinger for Premium-versjon

 Premium-versjonen inneholder følgende:

Innstillinger for infrarødt signal

Innstillinger for e-post

Innstillinger for musikkspiller

Innstillinger for mobiltelefon

Innstillinger for chat

Innstillinger for kalender

Innstillinger for infrarød fjernkontroll

Tobii Communicator 4, Premium utgave, støtter infrarød (IR)
omgivelseskontroll. GEWA- og Tira2-fjernkontroller støttes. Vil du vite mer om
dette, kan du se www.viking-software.com. Vær oppmerksom på at MyTobii P-
10 har en innbygd Gewa-enhet som støttes av  TobiiCommunicator 4.

Omgivelseskontroller kan brukes til å styre elektronikk som TV-er og DVD-
spillere, til å trekke for eller fra gardiner, bla om på sider, åpne dører, osv. De
fleste brukere kan imidlertid ikke bære rundt på en rekke ulike fjernkontroller,
så derfor bruker vi IR-hovedfjernkontroller som GEWA eller Tira2 som
erstatning for en rekke forskjellige fjernkontroller. 

Hovedfjernkontroller kan imidlertid ikke ha en egen knapp for hver enkelt
funksjon de styrer. De bruker de samme knappene til en rekke ulike
funksjoner. Hvis brukeren klarer å huske hvordan IR-hovedfjernkontrollen
stilles inn for TV-modus, og deretter husker hvilke knapper som styrer hva i TV-
modus, er det fint. Et Communicator-panel vil nok være enklere for de aller
fleste brukerne.

331

343

347

348

351

353

http://www.viking-software.com
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GEWA er en vanlig
IR-hovedfjernkontroll.
Kan du gjette hva
som skjer hvis du
trykker 2 nå?

 

Et Communicator-panel
kan ha forskjellige sider
og tilordnede knapper for
hver enkelt funksjon.

Fire trinn mot enklere fjernkontroller 

1. Innstillinger for infrarødt signal hjelper deg å koble en GEWA eller Tira2
til datamaskinen.

2. Innstillinger for infrarødt signal, Administrer fjernkontroller gjør det
mulig å bruke den tilkoblede IR-hovedfjernkontrollen til å "lytte" til andre
fjernkontroller og lagre IR-signalene du trenger. (Innstillinger for infrarødt
signal, Administrer enhet  gjør det også mulig å programmere GEWA-
kontrollen.)

3. I redigeringsvisning oppretter du paneler med de aktuelle knappene som
brukeren trenger.

4. Til slutt bruker du kategorien Infrarød i dialogboksen Rediger
knappehandlinger til å "plassere et IR-signal" på en Communicator-
knapp.

Når brukeren kjører panelet med fjernkontrollfunksjoner, trykker brukeren
en knapp på skjermen på datamaskinen. Communicator sender
informasjon til hovedfjernkontrollen som er koblet til datamaskinen, og
hovedfjernkontrollen sender deretter riktig signal rettet mot én av brukerens
IR-styrte enheter. 

341
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Trinn 1: Koble til IR-hovedfjernkontrollen

1. Følg dokumentasjonen som fulgte med fjernkontrollen for å koble den til
datamaskinen. Deretter åpner du dialogboksen Innstillinger for infrarødt
signal på én av disse måtene:

· Velg menykommandoen Innstillinger > Innstillinger for infrarødt
signal.

· Eller du kan velge menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel >
Veiviser for oppsett. I den øverste raden med knapper klikker du 4:
Juster brukerinnstillinger. Klikk Konfigurer infrarød.

Dialogboksen Innstillinger for infrarødt signal vises:

Brukt med en GEWA- eller Tira2-fjernkontroll.

2. Under Installerte enheter klikker du Legg til, og velger typen enhet du har
installert. 

3. Klikk OK.

4. Under Kommunikasjonsport velger du tilkoblingsporten fra
rullegardinlisten, eller du kan klikke Søk for å få Communicator til å finne
porten for deg.

Teste GEWA-tilkoblingen
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Hvis du har koblet til en GEWA-kontroll, klikker du Administrer enhet.

GEWA-kontrollen er riktig tilkoblet hvis det ikke vises en rød feilmelding øverst i
denne dialogboksen. Hopp videre til overskriften Trinn 2.

Teste Tira2-tilkoblingen

1. Klikk Administrer fjernkontroller i dialogboksen som vises ovenfor.

Denne dialogboksen vises:

Du må prøve å lære Tira2 noe for å se om den er riktig tilkoblet.

2. Under listen på venstre side klikker du Legg til og deretter OK for å legge
til et testnavn for en fjernkontroll.

3. Under listen på høyre side klikker du Legg til og deretter OK for å legge til
et testnavn for en knapp.

Knappen Lær er aktivert.

4. Klikk Lær. 
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Du har nettopp testet tilkoblingen mellom Communicator og Tira2-
fjernkontrollen. 

- Hvis det ikke ble vist en feilmelding, er Tira2 riktig tilkoblet. 

- Hvis det ble vist en feilmelding, leser du i dokumentasjonen for Tira2 for å
få vite hvordan du kobler den til datamaskinen.

Trinn 2: Fange opp signaler med Administrer fjernkontroller

Hvis du har en Tira2 IR-fjernkontroll, må du utføre dette trinnet. Tira2 husker
ikke signaler, så du må fange opp signalene, lagre dem i Communicator, og
sende dem fra Communicator via Tira2-fjernkontrollen.

Du kan bruke en GEWA IR-fjernkontroll på samme måte hvis du vil at
Communicator-panelet skal fungere uavhengig av hvilken IR-fjernkontroll som
er tilkoblet eller hvordan den er programmert. GEWA-fjernkontrollen har
imidlertid et enormt stort minne på flere nivåer der du kan lagre signaler. Har
du en GEWA-fjernkontroll, kan du hoppe over dette trinnet. Se i stedet 
Administrer enhet for å se gjennom hva som er programmert i GEWA-
fjernkontrollen, eller for å programmere den.

Først trenger du noen navngitte steder der du kan lagre signaler:

1. I dialogboksen Innstillinger for infrarødt signal som vises ovenfor,
klikker du Administrer fjernkontroller.

Denne dialogboksen vises:
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Dialogboks for å fange opp IR-signaler.

2. Har du en XML-fil med signaldefinisjoner for en fjernkontroll, for eksempel
til TV-en, klikker du Importer nå.

3. På listen til venstre legger du til et navn for hver enkelt fjernkontroll (for
eksempel TV-fjernkontrollen) du vil erstatte med kombinasjonen av
Communicator og IR-hovedfjernkontrollen.

4. Velg et fjernkontrollnavn fra listen til venstre. På listen til høyre legger du til
et navn for hver enkelt knapp på fjernkontrollen som brukeren vil "trykke".

Når alle "sporene" er på plass, kan du begynne å lagre signalene:

1. Velg et fjernkontrollnavn fra listen til venstre. På listen til høyre velger du en
knapp for den fjernkontrollen.

2. Nå tar du selve den fysiske fjernkontrollen, og retter den mot IR-
hovedfjernkontrollen som er koblet til datamaskinen.

3. Klikk Lær i dialogboksen.

4. På selve den fysiske fjernkontrollen trykker du knappen du valgte navnet til.
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Hvis Tira2 eller GEWA klarer å fange opp signalet, beskrives signalet på
detaljområdet:

Teste signalet

1. Klikk Send for å teste hva som skjer når du sender signalet ut igjen. Du
skal få samme reaksjon som om du hadde trykket den tilordnede knappen
på selve den fysiske fjernkontrollen. Hvis ikke, må du prøve å "lære"
signalet på nytt.

2. Gjenta trinn 1 til 4 ovenfor for neste knapp.

3. Når du er ferdig med å "lære" alle signalene for én fjernkontroll, klikker du 
Eksporter, og lagrer en fil som inneholder informasjonen. Passer du godt
på filen, trenger du aldri gjøre jobben om igjen for den fjernkontrollen.

4. Gjenta for hver enkelt fjernkontroll.

5. Klikk OK når du er ferdig.

Trinn 3: Lag panelet

Nå skal du lage sidene og knappene som skal erstatte selve de fysiske
fjernkontrollene for brukeren.

Se Lage egne paneler .72
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Trinn 4: Handlingsknapper som etterligner
fjernkontrollknapper

Hvis du velger menykommandoen Knapp > Knappehandlinger og ser i
kategorien Infrarød i redigeringsvisning, ser du at det er to handlinger som
sender IR-signaler:

Send infrarødt signal. Du kan legge til denne handlingen på helt vanlige
knapper. Se nedenfor.

Trykk fjernkontrollknapp. Denne handlingen kan du bare legge til på
smartknapper av typen Element for fjernkontrollknapp. Se Lage egne
smartknapper . Dette fungerer bare med en programmert GEWA-
fjernkontroll som er koblet til datamaskinen.

Legge til handlingen Send infrarødt signal

Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5.

1. Åpne et panel med knapper du vil skal fungere som fjernkontrollknapper.

2. Klikk en knapp for å velge den.

3. Velg menykommandoen Knapp > Knappehandlinger.

Dialogboksen Knappehandlinger vises.

155
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4. Velg kategorien Infrarød.

5. Velg handlingen Send infrarødt signal.

6. Klikk Legg til.

Denne dialogboksen vises:
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Det er dette alternativet som anbefales. Har du en GEWA-fjernkontroll, lar
du de to innerste nivåene være tomme hvis du bruker dette alternativet.

7. Øverst velger du senderenheten (GEWA eller Tira2). Valget ditt avgjør om
det skal vises to eller tre alternativer.

8. Nå skal du velge kilden til signalet du skal sende:

Fra om sender Dette innebærer at Communicator-knappen lagrer IR-
signalet. I de fleste tilfeller anbefaler vi dette alternativet. Når signalene er
lagret i knappene, kan du kopiere panelet til en annen datamaskin og det
vil fremdeles fungere på samme måte, så lenge det er tilkoblet en GEWA
eller Tira2. (Det trenger ikke engang være samme type fjernkontroll!)

Fra fjernkontrollbibliotek Her hentes signalet fra biblioteket du opprettet i
trinn 2. Så lenge biblioteket ikke redigeres eller panelet ikke flyttes, vil dette
fungere. Flytter du panelet til en annen datamaskin, må du huske å
eksportere biblioteket til en XML-fil, kopiere filen til den nye datamaskinen,
og importere biblioteket tilbake til Communicator ved hjelp av dialogboksen
Administrer fjernkontroller.

Trykk knapp på enhet Dette alternativet er bare tilgjengelig når en GEWA-
fjernkontroll er tilkoblet. 

9. Når du har valgt signalkilde, klikker du den underordnede knappen for å
bestemme hvilket signal som skal brukes. Klikk OK i underdialogboksen.
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10. Klikk OK i dialogboksen Send infrarødt signal.

11. Klikk OK i dialogboksen Knappehandlinger.

Administrer GEWA med Administrer enhet

En GEWA IR-fjernkontroll har et minne bestående av flere nivåer. Du kan
bruke Tobii Communicator Premium-versjonen eller programvaren som følger
med GEWA, til å vise hva som ligger i minnet, samt til å administrere nivåer og
innholdet på hvert nivå.

Merk: Vi anbefaler at du lar de to dypeste nivåene eller nivåene med høyest tall
i GEWA-fjernkontrollen være uten programmering. Dermed kan du bruke
GEWA-fjernkontrollen fleksibelt som "sender" for signaler som er laget i et
fjernkontrollbibliotek, eller som er lagret i en Communicator-knapp. Du kan se 
Innstillinger for infrarødt signal .

Slik administrerer du en GEWA-fjernkontroll

1. GEWA-fjernkontrollen må være riktig tilkoblet datamaskinen. Se 
Innstillinger for infrarød fjernkontroll , trinn 1.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Innstillinger for infrarødt signal.

3. I dialogboksen Innstillinger for infrarødt signal klikker du Administrer
enhet.

Denne dialogboksen vises:

284
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Administrerer GEWA IR-hovedfjernkontrollen.

Knapper på enheten: I denne delen øverst til venstre vises det en liste
over nivåer. Velg et nivå fra listen til venstre for å se hvilke knapper som er
angitt. Nivået og knappen du velger her, er dessuten de du skal
programmere, tilbakestille eller lagre med én av de andre delene i denne
dialogboksen.

Send og motta: Med knappen Registrer signal kan du "lære opp"
GEWA-fjernkontrollen ved å sende signaler til den fra en annen fysisk
fjernkontroll, for eksempel TV-fjernkontrollen. Vær oppmerksom på at
signalet lagres i den knappen som er valgt på venstre side. Når du tror at
du har registrert signalet, kan du teste det ved å klikke Send signal eller
Send signal kontinuerlig.

Tilbakestill signaler: Brukes med forsiktighet. I denne delen kan du slette
de lagrede signalene fra hele GEWA-fjernkontrollen, fra ett valgt nivå, eller
fra én valgt knapp.
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Lagre og last inn fjernkontrollfil: Ved hjelp av disse knappene kan du
lagre et programmert nivå fra GEWA-fjernkontrollen som XML-fil på
datamaskinen. Du kan dessuten laste inn et lagret nivå tilbake i GEWA-
fjernkontrollen.

4. Når du er ferdig med å administrere GEWA-fjernkontrollen, klikker du OK.
Klikker du Avbryt, fører dette bare til at dialogboksen lukkes. Det angrer
ingen endringer du foretok for GEWA-programmeringen mens du brukte
dialogboksen.

Innstillinger for e-post

Tobii Communicator 4, Premium utgave, inneholder en fullverdig e-postklient.

· Hvis brukeren skal sende/motta e-post via POP3/SMTP ved hjelp av et
panel i Communicator, må du konfigurere e-postklienten. 

· Hvis brukeren benytter en vanlig, nettbasert e-posttjeneste, for eksempel
Gmail, må tjenesten gi tilgang til POP3- og SMTP-servere for å kunne
brukes sammen med e-postfunksjonen i Communicator.

· Hvis du ikke allerede har gjort det, velger du et e-postpanel for brukeren.
Du kan se Velge hvilke paneler som skal brukes .

Fylle ut innstillingene for e-post

1. Hvis du har opprettet flere Communicator-brukere, må du kontrollere at
brukeren du vil konfigurere e-post for, er gjeldende bruker. Se 
Brukerprofiler .

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Innstillinger for e-post.

3. Kontroller innstillingene i hver kategori, som beskrevet nedenfor.

4. Klikk OK for å lagre innstillingene.

Kategorien Konto

Informasjonen du må fylle ut i den første kategorien, Konto, fås vanligvis fra
brukerens Internett-leverandør.

50
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Informasjonen som trengs her, kommer fra brukerens Internett-leverandør.

Kategorien Mottak

I denne kategorien velger du hva som skal skje når brukeren mottar e-post.

Ta hensyn til hvordan brukeren håndterer avbrudd.

Merker du av for Legg igjen en kopi av meldingen på serveren, vil
brukerkontoens tildelte lagringsplass etterhvert fylles opp, så kopier bør ikke
oppbevares for lenge. Lar du imidlertid en kopi bli liggende på serveren noen
dager, kan brukeren få tak i e-posten hvis den ved et uhell skulle bli slettet eller
gå tapt.
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Hvis du ikke merker av for Spør server om det finnes nye meldinger hvert,
må brukeren selv trykke en knapp for å se etter og laste ned ny e-post.
Glemmer brukeren dette, kommer det ikke noe post. 

Den automatiske handlingen som gjøres når du merker av for Spør server
om det finnes nye meldinger hvert, krever en åpen Internett-tilkobling. Hvis
datamaskinen har en tilkobling som alltid er åpen (bredbånd), kan avspørringen
være hyppig – lavt antall minutter. Bruker datamaskinen derimot et modem til å
få tilgang til Internett, kan hver enkelt tilkobling forstyrre brukeren. Da bør du i
så fall angi et høyt antall minutter eller et antall timer for automatisk
avspørring. 

Spill av lyd når nye meldinger lastes ned. Merk av for dette alternativet hvis
datamaskinen har en Internett-tilkobling som alltid er åpen, og du har merket av
for Spør. 

Kategorien Levering

I Levering velger du hva som skal skje med utgående e-post, det vil si posten
som brukeren sender.

Kategorien Levering for innstillinger for e-post.

Informasjon om autorisasjon må fås fra brukerens Internett-leverandør.

Varsling: Vurder om brukeren vil oppleve varslingene som en oppmuntring
eller mer som en irriterende avbrytelse.
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Kontakter: Det er nok lurt å merke av for dette alternativet, slik at brukeren
slipper å skrive inn adressene. Det er vanligvis langt enklere å slette en rekke
uønskede adresser enn å skrive inn den ene adressen brukeren vil ha. 

Kategorien Avansert

Flere innstillinger for e-post.

Autorisasjon: Denne informasjonen må du som sagt få fra brukerens
Internett-leverandør. 

Lagre logg over kommunikasjon: Ikke merk av for dette alternativet, med
mindre du vet hvordan du får tilgang til og tolker loggene, noe som ikke
omhandles i denne dokumentasjonen.

Vedlegg: Er brukeren i stand til å vurdere sikkerheten til vedlegg, eller er
datamaskinen ordentlig beskyttet med programvare mot antispam, antivirus og
(om nødvendig) barnesikring? I så fall kan du merke av for Tillat åpning av
vedlegg. 

Mapper: Bruk Mapper til å tømme overfylte e-postmapper, eller prøv å
gjenopprette e-postmapper som ikke virker.

Se også:

Egenskaper for e-post nederst i emnet E-post  i Bruke ferdiglagde paneler.229



© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 User Guide

Innstillinger 347
347

Innstillinger for musikkspiller

Hvis brukeren benytter ett av panelene for musikkspiller i Premium-versjonen,
bruker du Innstillinger for musikkspiller til å angi hvilke mapper på
datamaskinen som inneholder musikkbiblioteket.

Du kan åpne Innstillinger for musikkspiller på to ulike måter: 

· Velg menykommandoen Innstillinger > Innstillinger for musikkspiller.

· Velg menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Veiviser for oppsett.
I den øverste raden med knapper klikker du 4: Juster brukerinnstillinger
Klikk knappen Konfigurer musikkanlegg.

Konfigurere musikkbiblioteket

I Innstillinger for musikkspiller klikker du Legg til for å velge en mappe for
musikkfiler.

Velg en bane og mappe fra listen, og klikk Fjern for å angi at mappen ikke skal
brukes til å bygge musikkbiblioteket.

Merk: Du trenger ikke gjenoppbygge biblioteket når du legger til eller fjerner en
mappe. Tobii Communicator ser automatisk etter ny musikk eller nye mapper
under valgte Musikk-mapper.
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Legg til så mange musikkmapper du vil, i musikkbiblioteket.

Merk av for Bygg musikkbiblioteket på nytt nå hvis du har redigert kodene
(for eksempel informasjon om album, artist og sang) for musikkbiblioteket med
et eksternt redigeringsprogram. Gjenoppbyggingen oppdaterer alle kodene, og
ikke bare musikken.

Innstillinger for mobiltelefon

Tobii Communicator 4 Premium støtter følgende: 

· Tekstmeldinger (SMS) via mobiltelefon.

· Telefonsamtaler via hodetelefon som er tilkoblet et PCMCIA-kort for
mobiltelefon som er satt inn i datamaskinen. (Husk å fylle ut Telefoni-
skjemaet i dialogboksen Innstillinger; se nedenfor.)

Hvilke telefoner?

Se på den oppdaterte listen over støttede mobiltelefoner og PCMCIA-kort på 
http://www.viking-software.com/mobiles.

Velge panel

Hvis du ikke allerede har gjort det, velger eller oppretter du et panel for
brukeren som skal benytte seg av SMS- eller mobilsamtalefunksjonen.

http://www.viking-software.com/mobiles.php
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Velge innstillingene for mobiltelefon

1. Hvilken bruker vil du gjøre innstillinger for? Hvis du har opprettet flere
Communicator-brukere, kontrollerer du at riktig bruker er pålogget. Du kan
eventuelt se Endre bruker  under Brukerprofiler.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Innstillinger for mobiltelefon.

Du får også tilgang til Innstillinger for mobiltelefon på denne måten: Velg
menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Veiviser for oppsett. På
den øverste raden med knapper i veiviseren for oppsett klikker du
knappen 4: Juster brukerinnstillinger. Klikk Konfigurer mobiltelefon.

3. Kontroller og juster innstillingene i hver kategori, som beskrevet nedenfor.

Det er alltid behov for kategorien Generelt. 

4. Klikk OK for å lagre innstillingene.

Kategorien Generelt: Tilkoble telefonen

Bruk denne kategorien for å finne ut om Communicator kan "se" mobiltelefonen
som er tilkoblet.

Velg automatisk: 

Følg instruksjonene for mobiltelefonen når du skal koble den til datamaskinen.

Deretter starter du Communicator, og trykker denne knappen for å få
Communicator til å finne telefonen eller telefonkortet.

358
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Tilkoblingen kan skje via Bluetooth, USB-tilkobling, datamaskinkort eller en
annen type, så lenge tilkoblingen vises på datamaskinen som
kommunikasjonsport – enten den er fysisk eller virtuell. Hvis Communicator
ikke "ser" mobilen selv om datamaskinen gjør det, ser du i dokumentasjonen
for mobiltelefonen for å få vite hvordan du definerer en virtuell
kommunikasjonsport.

Innkommende og utgående meldinger

Fyll ut disse to skjemaene hvis brukeren skal benytte SMS på telefonen eller
telefonkortet.

Ta hensyn til brukerens evner når du besvarer spørsmål om hvordan meldinger
skal slettes, eller om brukeren skal varsles først. Er brukeren i stand til å slette
meldinger selv? Vil varslingen om utgående meldinger forstyrre brukeren mer
enn det hjelper?

Hvis mobiltelefonen er et datamaskinkort, bør du velge at programmet holder minnet på

telefonen tomt.

Telefoni (mobilsamtaler)

Du må fylle ut dette skjemaet hvis brukeren har et kort for trådløs telefon med
tilkoblet hodetelefon som er installert på datamaskinen.

1. Merk av for dette alternativet: Aktiver telefonifunksjonalitet.

Communicator deaktiverer Samtale venter når telefonkortet brukes til
mobilsamtaler.

2. Fyll ut resten av skjemaet slik at det passer for brukeren.

3. Klikk OK.
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Avansert

I kategorien Avansert kan du loggføre telefonhandlinger, eventuelt for å
dokumentere tekniske problemer eller misbruk av telefonen.

Innstillinger for chat

Tobii Communicator 4 Premium støtter chat.

Se også Chat (direktemelding)  for å se alle forutsetninger, samt hvordan du
bruker chat.

For at chat-panelene skal fungere, må informasjonen om brukerens allerede
eksisterende chat-konto være angitt i dialogboksen Innstillinger for chat i
kategorien Konto. 

Vil du vise denne dialogboksen i Tobii Communicator, velger du
menykommandoen Innstillinger > Innstillinger for chat. 

235
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Velg et chat-nettverk (MSN, ICQ eller AIM/AOL), og angi brukerens
påloggingsinformasjon for dette nettverket.

Hvis brukeren ikke har en konto fra før, går du først til www.aim.com, www.
msn.com eller www.icq.com for å opprette en konto. Vær oppmerksom på at
innstillinger om personvern som du velger på det kommersielle webområdet
der du oppretter kontoen, vil påvirke hvem som kan kontakte brukeren. 

Hvis brukeren ikke vil logge på automatisk, kan det være greit å vite at denne
dialogboksen kan brukes til å logge på og av chat-nettverket på en enkel måte,
uten egentlig å være på et chat-panel.

Kontakter

I kategorien Kontakter vises det en oversikt kun for chat, og ikke for e-post eller
telefon. Du må kjenne til skjermnavnet til en chat-kontakt for å legge til
personen her. 

Varslinger

I kategorien Varslinger kan du bestemme hvor mye Chat skal avbryte brukeren.

http://www.aim.com
http://www.msn.com
http://www.msn.com
http://www.icq.com
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Innstillinger for kalender

Tobii Communicator 4 Premium inneholder funksjonen Kalender.

Vil du vite hvordan du kan finne og bruke kalenderpaneler, kan du se Kalender
 under Bruke ferdiglagde paneler.

I dialogboksen Innstillinger for kalender velges påminnelseslyden for avtalen,
hvilket symbol som brukes til å angi en avtale, samt hvilke nasjonale
helligdager som skal være merket i kalenderen.

Slik endrer du innstillinger for kalenderen

1. Hvilken bruker vil du gjøre innstillinger for? Hvis du har opprettet flere
Communicator-brukere, kontrollerer du at riktig bruker er pålogget. Du kan
eventuelt se Endre bruker  under Brukerprofiler.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Innstillinger for kalender.

Denne dialogboksen vises:

I dialogboksen Innstillinger for kalender er det fastsatt hvilke nasjonale
helligdager som vises.

3. Velg en lydfil som skal spilles av i Tobii Communicator når
avtaletidspunktet er nådd.

239
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4. Du kan også velge et bilde for å angi at det er en avtale på en bestemt
dato. Hvis du lar dette feltet stå tomt, brukes det en stjerne (*) til å angi at
du har en avtale på en gitt dato.

5. Hvis du vil at nasjonale helligdager skal være merket med rødt i
kalenderen, angir du at panelet for nasjonale helligdager skal brukes.

6. Vil du fjerne alle avtalene, klikker du Fjern avtaler.

7. Klikk OK.

Se også:

I dialogboksen Egenskaper for kalender  velges markeringer i kalenderen.241
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Brukerprofiler

En enkeltstående Tobii Communicator-installering brukes ofte av én eller flere
terapeuter og én eller flere brukere. Eller du har kanskje behov for at
installeringen din emulerer installeringen til en bruker, slik at du kan teste ut
hvordan et panel vil fungere for den aktuelle brukeren. 

Tobii Communicator tillater at du angir så mange brukere som du trenger, for
samme installering (én datamaskin med Communicator installert). 

Hver enkelt bruker kan ha egne innstillinger: Terapeuten bruker for eksempel
kanskje musen som tilgangstype, mens en bruker på samme datamaskin
bruker skanning og en bryter.

Hver enkelt bruker har tilgang til egne paneler, egen e-postkonto, og så videre.

Med bare én bruker, blir brukernavnet Gjest

Hvis du ikke trenger atskilte brukere på Tobii Communicator, kan du fortsette å
bruke systemet med en enkeltstående brukerprofil. 

Denne brukerprofilen opprettes automatisk når du installerer Communicator, og
kalles Gjest.

Med mindre du oppretter flere brukere, vil Tobii Communicator foreslå at du
lagrer alt brukeropprettet materiale, for eksempel paneler og Mine innspilte
lyder, under Mine dokumenter/Tobii Communicator 4/Gjest.

Slik oppretter du en ny bruker

1. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.

2. Vil du opprette en ny bruker, velger du menykommandoen Innstillinger >
Brukere > Administrer brukere.

Denne dialogboksen vises:
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Brukeren Gjest vises alltid.

3. Klikk Legg til.

Denne dialogboksen vises:

Gi en beskrivelse av hver enkelt bruker.

4. Skriv inn et brukernavn og en beskrivelse. 

5. Hvis du har et bilde av brukeren eller et symbol du vil skal representere
brukeren, klikker du Bla gjennom.

Den vanlige dialogboksen Åpne i Windows åpnes.

6. Finn og velg bilde- eller symbolfilen.

7. I dialogboksen Åpne klikker du Åpne.

8. I dialogboksen Brukerinformasjon klikker du OK.
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Communicator oppretter en mappe for denne brukeren og en undermappe
for panelene: Mine dokumenter/Tobii Communicator/Johnny/Mine paneler. 

Endre gjeldende bruker

1. Velg menykommandoen Innstillinger > Brukere > Endre bruker. 

Eller du kan velge menykommandoen Fil > Kjør spesielt panel > Endre
bruker.

Denne dialogboksen vises:

Velg en annen bruker, og klikk OK.

2. Klikk navnet på brukeren du vil endre til.

3. Klikk OK.

Slik angir du en oppstartsbruker

La oss anta at både terapeuten LAR og brukeren Johnny bruker Communicator
på skolens datamaskin. Johnny bruker bryter som tilgangstype, og det er
vanskeligere for ham å forstå og velge kommandoer for programmet.

LAR setter Johnny som oppstartsbruker slik at når Communicator startes, så er
det Johnnys startside som kjøres, og det er Johnnys innstillinger for
tilgangstype som gjelder.

1. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Brukere > Endre
oppstartsbruker.
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Denne dialogboksen vises:

Hvis du har flere brukere, er kanskje alternativet i midten det beste.

3. Vil du angi en bestemt bruker som oppstartsbruker, klikker du Start med
bruker.

4. Velg brukernavnet fra rullegardinlisten.

5. Klikk OK.

Velge bruker hver gang Communicator startes

La oss si at både Johnny og Tom bruker den samme datamaskinen på skolen
eller et habiliteringssenter. Hvorfor? Kanskje det er slik at Toms innstillinger for
tilgangstype er helt annerledes enn Johnnys, og at Tom bruker helt andre
paneler og en annen startside. 

Da vil du antakelig at noen skal kunne velge bruker hver gang Communicator
startes.

1. Hvis menyfeltet ikke vises, trykker du F10.

2. Velg menykommandoen Innstillinger > Brukere > Endre
oppstartsbruker.

Denne dialogboksen vises:
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Hvis du har flere brukere, er kanskje alternativet i midten det beste.

3. Velg det andre alternativet, La meg velge bruker ved oppstart.

4. Klikk OK.

5. Lukk Communicator.

6. Når du starter Communicator igjen, startes Communicator i Kjør visning
med et panel der du kan velge hvilken bruker du vil starte med:

Husk at denne siden kan benyttes av en bruker uavhengig av tilgangstype!
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Bruke to datamaskiner: Eksporter og importer

I versjon 4.2 har vi lagt til en enkel, men effektiv eksport- og importfunksjon
som kundene har bedt om.

Nå er det blitt veldig enkelt å flytte en bruker fra én datamaskin til en annen,
eller opprette paneler og oppsett på datamaskinen, og overføre dem til
brukerens maskin. 

Innstillinger og data (paneler, kontakter og liknende) eksporteres til og
importeres fra en arkivfil. Navnet på en arkivfil vil ha filtypen *.vse.

Eksporter: Kopier brukerens informasjon til et arkiv

Slik kopierer du brukerens paneler eller innstillinger til en annen datamaskin –
eller til en annen bruker på samme datamaskin:

1. Hvilken bruker vil du opprette et arkiv for? Hvis du har opprettet flere
Communicator-brukere, kontrollerer du at riktig bruker er pålogget. Du kan
eventuelt se Endre bruker  under Brukerprofiler.

2. Velg menykommandoen Fil > Import og Eksport Innstillinger og Data.

Veiviseren for import og eksport åpnes, og denne dialogboksen vises:

Velg Eksporter.

3. Velg Eksporter, og klikk Neste.

4. I neste trinn i veiviseren blir du bedt om å velge eksporttype. Hvis du er
usikker, velger du Tilpasset eksport, og klikker Neste.

358
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I valgdialogboksen for Tilpasset eksport vises all informasjonen som kan
eksporteres. Når du klikker en linje på listen, vises en mer utfyllende
beskrivelse på høyre side.

Dette trinnet vises hvis du velger Tilpasset eksport. Du får mer informasjon
om hvert alternativ.

Klikk avmerkingsboksene for å angi hva du vil ta med. Når du har valgt
ferdig, klikker du Neste.

5. I neste trinn skriver du inn navnet på arkivfilen, og velger hvilken mappe
den skal legges i. Du kan eventuelt notere ned mappen som foreslås av
systemet. (Du må kjenne til denne plasseringen for å kunne kopiere
arkivfilen eller importere den.)
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Gi navn til arkivfilen, og velg hvilken mappe den skal legges i.

6. Klikk Neste. 

Det vises meldinger om status og fremdrift. Når arkiveringen er fullført,
vises det en melding om at den er ferdig. 

7. Klikk Fullfør.

Importere innstillinger og data fra et arkiv

Du kan gjøre følgende når du har lagret paneler og/eller innstillinger i et arkiv:

· Kopiere filen til en flyttbar disk eller sende den som e-postvedlegg for å
flytte den til en annen datamaskin.

· Importere innstillingene og dataene fra arkivet til en annen bruker, enten på
denne datamaskinen eller på en annen datamaskin hvor Tobii
Communicator er installert. 

1. Velg menykommandoen Fil > Import og Eksport Innstillinger og Data.

Veiviseren for import og eksport åpnes, og denne dialogboksen vises:
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Første trinn i veiviseren for import og eksport.

3. Velg Importer, og klikk Neste.

Tobii Communicator prøver å vise deg arkivfilene (av typen *.vse) på
datamaskinen. 

Det kan hende du må bruke mappetreet til venstre til å finne mappen der
du lagret eller kopierte arkivfilen:

Velg mappen og arkivfilen som skal importeres.

4. Velg mappen der arkivet ligger. Velg arkivfilen som skal importeres. Klikk 
Neste.

Trinnet Velg bruker vises. 
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Tobii Communicator viser alle brukerne på gjeldende datamaskin.

5. Velg en eksisterende bruker, eller opprett en ny Communicator-bruker på
denne datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om ulike brukere, kan
du se Brukerprofiler .

6. Klikk Neste.

Det vises meldinger om fremdrift. Når importeringen er fullført, vises det en
melding om at den er ferdig.

7. Klikk Fullfør.

356
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Lisenskrav

En Communicator-lisens gjelder for én bruker: personen som har behov for å
kjøre panelene.

En terapeut kan benytte lisensen til en bruker.

Evalueringsversjon

Du kan få tak i en evalueringsversjon av Tobii Communicator 4 uten kostnad.
Alle kan bruke en evalueringsversjon innenfor en begrenset tidsperiode.

Terapeuter og personlige assistenter

En terapeut eller personlig assistent kan bruke en evalueringsversjon på sin
egen datamaskin på ubestemt tid, så lenge formålet er å hjelpe en bruker som
har en lisensiert versjon av programmet.

Deaktivere

Hvis du har behov for å bruke én lisens på to forskjellige datamaskiner, kan du
installere programmet begge steder, men det er bare én installering som kan
være aktivert om gangen. Bruk kommandoen Hjelp > Deaktiver for å
deaktivere én installering før du aktiverer den andre med produktnøkkelen.

Du kan gjenta denne prosessen så ofte du vil.
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Informasjon og sikkerhet for paneler

I dialogboksen Egenskaper finnes det tre kategorier. Kategorien Informasjon og
kategorien Bruksområde inneholder felt du kan bruke til å identifisere deg selv,
oppgi kontaktdata, og gi forklaringer til panelet. 

Når du har hatt alt arbeidet med å opprette et velutformet, funksjonelt panel, vil
du kanskje dele det med andre, eller selge det.

Men når andre personer bruker panelet, er du kanskje ikke der og kan forklare
ting.

Legg til forklarende informasjon i filene ved hjelp av kommandoen Fil >
Egenskaper for panel. Du kan bruke kategorien Informasjon og kategorien
Bruksområde til å sende "innebygd" dokumentasjon og kontaktinformasjon i
panelet:

Det er lurt å fylle ut dette hvis du har tenkt til å dele panelet med andre.
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Kategorien Bruksområde har god plass til forklaringer.

Den fjerde kategorien er kalt Sikkerhet.

Bruk kategorien Sikkerhet til å beskytte deg mot utilsiktede eller uautoriserte
endringer av panelet. Du kan også beskytte filen mot uautorisert distribusjon.

I kategorien Sikkerhet kan du styre hvem som kan bruke panelet.

Forhindre uautorisert redigering

Hvis du beskytter panelet med et passord, må du og alle andre som forsøker å
redigere filen, skrive inn passordet. Panelet kan fremdeles brukes i Kjør visning
uten at du skriver inn passordet.

Slik passordbeskytter du panelet:
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1. Du må være i redigeringsvisning. Er du usikker på hvilken visning du har,
trykker du Skift+F5. 

2. Velg menykommandoen Fil > Egenskaper for panel.

3. Gå til kategorien Sikkerhet.

4. Skriv inn nøyaktig det samme passordet to ganger:

Oppretter passordet på panelet.

5. Klikk OK.

Denne dialogboksen vises hver gang noen prøver å åpne panelet i
redigeringsvisning.

Passordbeskyttelse for redigering.

Forhindre uautoriserte kopier

Passordet spiller også en rolle for å forhindre uautorisert distribusjon.
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1. Beskytt panelet med et passord som er skrevet inn to ganger, som
beskrevet ovenfor.

Feltet Datamaskinens ID viser alltid ID-en til datamaskinen du arbeider
på. 

2. Merk ID-nummeret i det grå feltet, og trykk Ctrl+C for å kopiere det. 

Legg til datamaskinens ID-nummer for å hindre at uautoriserte kopier kjører
på andre datamaskiner.

3. Plasser markøren i feltet Tillatt ID, og trykk Ctrl+V for å lime inn ID-en.

4. Klikk OK.

Nå vil panelet fungere i Kjør visning på denne datamaskinen uten å be om
passord. Vil du endre noe i panelet i redigeringsvisning, må du skrive inn
passordet. 

Hvis filen kopieres til en annen datamaskin uten at du vet om det, vil feltet
Datamaskinens ID endres slik at det samsvarer med piratdatamaskinen. 

Verdien i feltet Tillatt ID endres imidlertid ikke. Siden begge feltene er utfylt,
men ikke er like, kreves det også et passord før panelet kan fungere i Kjør
visning. Det er også bare personer som vet passordet, som kan gjøre
endringer i kategorien Sikkerhet og fjerne beskyttelsen.



Index371Index

© 2009 Viking Software AS Tobii Communicator 4 User Guide

Indeks

- A -
ABC-tastaturoppsett     323

Administrer enhet, dialogboks     341

Administrer kontakter     298

Administrer uttrykk     300

Adresseliste     298

Aktiver syntetisk tale     285

AppScan     258

Auditiv tilbakemelding, innstillinger     293

Automatiske knapper     77

AVI-filer     101

- B -
Bakgrunn på side     114

Baner til Communicator-data     326

Bibliotek, bilde     276

Bibliotek, lyd     287

Bibliotek, musikk     347

Bilde på bakgrunn     119

Bilde på knapp     95

Bilde, statisk     119

Bildebibliotek     276

Bildebibliotek, vis innhold     281

Boardmaker-filer     183

Bokstavutseende     91

Bruk rutenett     77

Bruker, overfør til ny datamaskin     361

Bruker, skanning     246

Brukerdatabane     326

Brukernavn, alt om     356

Bryter, bruk i Windows     258

Bryter, brukertilgang     58

Bryter, innstillinger     255

Bryter, lydtilbakemelding under bruk av     293

Bryter, skannemarkør     254

Bytt brukere, skanning     246

Bøyning     304

- D -
Datamapper     326

Datamaskiner, kopier mellom     361

Digital tale     285

Dupliser, knappeverktøy     80

- E -
Egendefinert fargepalett     132

Egenskaper for panel     104

Egenskaper for side     114

Egenskaper for tekst     91

Egne lyder, spill inn     290

Emulering, mus     258

Endre knapp i Kjør visning     41

Endre knapp i redigeringsvisning     44

Endre visninger     33

E-postadresser     298

Evalueringsversjon     366

- F -
Farge på markør     316

Farge, side     114

Farge, tekst     91

Farge: tekst, kant og fyll     116

Fargepalett     132

Fast posisjon for kjøring     104
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Favoritter og rekkefølge på startside     55

Feilsøking av lyd     284

Ferdiglagde paneler     37

Ferdiglagde sider, bruke på nytt     180

Fet tekst     91

Fil > Egenskaper for panel     104, 367

Fil > Importer     183

Fil > Kjør spesielt panel     36, 37, 53

Fil > Lagre     76

Fil > Lagre som     180

Fil > Ny     72

Fil > Nylig brukt     108

Fil > Panelhandlinger     151

Fil > Åpne     108

Finne et panel     108

Fjern bilde     95

Fjern kant     116

Fjernkontroll     331

Flytte rundt i paneler     110

Forankre et panel     104

Form, knapp     116

Forrige side, gå til     110

Forskjøvet tekst på knapp     91

Fullskjermsvisning     104

Funksjoner, kategorier     147

Fyllfarge     116

Første side     103

- G -
GEWA-administrering     341

GEWA-innstillinger     331

Gi navn til sider     72, 136

Gi nytt navn til et panel     180

Gjestebruker     76, 356

Grammatikk     304

Gruppe, skanning     250

Grupper, side     136

GSM-innstillinger     348

Gå til side     110

- H -
Handlinger når siden åpnes/lukkes     150

Handlinger på paneler     151

Handlinger, kopier     175

Handlingsknapper     147

Hastighet for skanning     255

Her lagres paneler     326

Hjelp > Se etter oppdateringer     26

Hurtigtaster     12, 33

Hyperkoblinger     110

Høyreklikk-menyer     34, 67

Høyttaler, bruk enkeltstående     293

- I -
ID, bruker     356

Illustrasjon på knapp     95

Inkludert materiale     37

Innhold i bildebibliotek     281

Innholdsverktøy     87

Innskriving     189, 319

Innskriving, les høyt     294

Innstillinger > Brukere > Administrer brukere     356

Innstillinger > Brukere > Endre bruker     356

Innstillinger > Datamapper     326

Innstillinger > E-post     343

Innstillinger > GSM     348

Innstillinger > Innstillinger for infrarødt signal     331

Innstillinger > Lyd     285, 293, 294

Innstillinger > Markering     316

Innstillinger > Mobiltelefon     348

Innstillinger > Museemulering     258, 269
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Innstillinger > Musikkspiller     347

Innstillinger > Ordprediksjon     319

Innstillinger > Skanneinnstillinger     255

Innstillinger > Tastaturoppsett     323

Innstillinger > Tilgangstype     58

Innstillinger for e-post     343

Innstillinger for infrarød fjernkontroll     331

Innstillinger for mobiltelefon     348

Innstillinger for Museemulering     269

Innstillinger for musikkspiller     347

Innstillinger for ordprediksjon     319

Installer Communicator     22

IR (infrarød)     331

IR-enhet, administrer     341

- J -
Juster knapper     126

Justering av tekst på knapp     91

Justeringsrutenett     126

- K -
Kant, fjern     116

Kantfarge     116

Kategorien Frihåndside     126

Kjør Communicator     27

Kjør i vindu     104

Kjør panel     33, 104

Kjør visning     12, 29

Kjør visning, menyer     34

Kjør visning, sammenlikne     32

Knapp > Egenskaper for tekst     91

Knapp > Fjern bilde     95

Knapp > Kan ikke merkes     129

Knapp > Knappehandlinger     147

Knapp > Kobling     110

Knapp > Lyd     98

Knapp > Sett inn bilde     95

Knapp > Skjult     129

Knapp > Tilordne tastetrykk     102

Knapp > Type smartknapp     155

Knapp > Video     101

Knapp som ikke kan merkes     129

Knapp, dupliser     80

Knapp, kopier     173

Knapp, plasser rett     126

Knapp, rediger i Kjør visning     41

Knapp, rediger i redigeringsvisning     44

Knapp, rutenett     77

Knapp, smart     152, 155

Knapp, tegn     116

Knapp, tilpass størrelse     126

Knapp, usynlig     129

Knapp, verktøy     116

Knappebilde     95

Knappeform     116

Knappehandlinger     147

Knappeinnhold     87

Knappemaler     143, 152

Knappemarkør     316

Knappetekst     89

Koble sider     110

Kolonne, legg til eller fjern     77

Kommandoer når siden åpnes/lukkes     150

Kommandoer på knapper     147

Kommandoer på paneler     151

Kommunikasjonsvindu     157

Kontakter, administrer     298

Kontroll, fjern     331

Konvertere Boardmaker-filer     183

Kopier (dupliser) knapp     80

Kopier handlinger     175

Kopier knapp     173
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Kopier knappemaler     143

Kopier knappens utseende     118

Kopier mellom datamaskiner     361

Kopier mellom paneler     177

Kopier utseende     175

- L -
Lagre arbeidet     76

Lagre og gå til neste     87

Lagre panel     76

Lagre, plassering     326

Legg til bildebibliotek     276

Legg til lyder     287

Lerret av side     114

Les høyt mens du skriver     294

Les opp knappetekst     98

Lese opp, uttale     306

Lim inn spesiell     175

Lim inn utseende     118

Linje, skrive     157

Lisens     366

Liste, kontakter     298

Lister, ord     302

Lyd på knapp     98

Lyd, aktiver     284

Lyd, les innskriving     294

Lyd, spill inn     290

Lydbibliotek     287

- M -
Maler, knapp     143

Mapper     108

Marger på knapp, se forskjøvet     91

Markere i Kjør visning     316

Markering     316

Markør for museemulering     273

Markør, museemulering     273

Markør, skann     254

Menyer i Kjør visning     34

Merke     83

Midtstill knapper     126

Mine innspilte lyder     290

Modifiser knapp i Kjør visning     41

Modifisere knapp i redigeringsvisning     44

MP3-spiller     347

MPE-filer     101

MPEG-filer     101

MPG-filer     101

Musedveling, tilgang     58

Museemulering     258

Museemulering, start     271

Museemulering, verktøylinjer     262

Museklikk, tilgang     58

Musikkbibliotek     347

MyTobii som tilgangstype     58

MyTobii, paneler for     188

- N -
Navigering i paneler     110

Navigeringsverktøylinje, Kjør visning     34

Navn på kontakter     298

Neste side, gå til     110

Nummerer sider     136

Ny bruker     356

Ny side     72

Nye funksjoner i versjon 4     17

Nyeste versjon av Communicator     26

- O -
Objekt, dupliser     80
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Omgivelseskontroll     331

Oppdater Communicator     26

Opprett bruker     356

Oppsett > Fordel likt     126

Oppsett > Juster til     126

Oppsett > Juster til > Tilpass rutenett     126

Oppsett > Lik størrelse     126

Oppsett, tastatur     323

Oppsettvisning (gammel term)     29

Oppstartsbruker     356

Oppstartspanel     62

Ordlister     302

Ordne Mine paneler     308

Ordprediksjon     302

Ordprediksjon, uttrykk     300

Overføringssymbol     152, 155

Oversikt over lyd     283

- P -
Palett, farge     132

Panel, ferdiglagd     37

Panel, oppstart     62

Panel, passord     367

Panel, åpne     108

Paneler for bruker, velg     50

Paneler, kopier mellom     177

Paneler, lagret her     326

Paneler, ordne     308

Passord på paneler     367

Pekeskjerm, brukertilgang     58

Plassering av data     326

Popup, veiviserstil     168

Popup-plassering     168

Popup-sider     168

Postinnstillinger     343

Prediksjon, uttrykk     300

Premium-versjon     13, 331

Prikker i redigeringsvisning     126

Prioritet for skanning     250

Profiler, bruker     356

Programlisens     366

Programvarelisens     366

- Q -
QWERTY-oppsett     323

- R -
Rad, legg til eller fjern     77

Radarskanning     259

Rediger > Kopier     173

Rediger > Lim inn     173

Rediger > Lim inn spesiell > Handlinger osv.     175

Rediger > Lim inn spesiell > Utseende     175

Rediger > Velg alle     83

Rediger knapp i Kjør visning     41

Rediger knapp i redigeringsvisning     44

Rediger knappehandlinger, dialogboks     147

Rediger knappetekst     89

Rediger, verktøykasse     67

Redigeringsvisning     12, 29

Redigeringsvisning, sammenlikne     32

Rediger-meny, kommandoer     86

Rekkefølge på sider     136

Rekkefølge på skanning     250

Rekkefølge på taster på tastatur     323

Reproduser knapp     173

Rutenett, justering prikker     126

Rutenett, knapper     77
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- S -
Sammenlikne Kjør visning og redigeringsvisning     32

SAPI     285

SD Pro-filer     183

Se hva som er i bildebibliotek     281

Side > Dupliser side     173

Side > Egenskaper for side     72, 114, 157

Side > Endre rutenett     77

Side > Ny     72

Side > Sett til førsteside     103

Side > Slett     72

Side > Vis som popup     168

Side, koblinger     110

Sidefarge     114

Sidegrupper     136

Sidehandlinger     150

Sideliste     103

Sideliste, ordne     136

Sidenavn     136

Sidetall     136

Sikkerhet     367

Skann, bruk kan ikke merkes     129

Skannemarkør     254

Skannemarkør, i Museemulering     273

Skannemarkør, utseende     254

Skannerekkefølge     250

Skanngruppe, opprett     250

Skannhastighet     255

Skanning, lydtilbakemelding under     293

Skanning, tastaturoppsett     323

Skanning, tilgangstype     58, 246

Skannmetode     255

Skjermer, ferdiglagde     37

Skjul knapp     129

Skrift     91

Skriv på knapp     89

Skrive inn     189

Skrive inn tekst     157

Skrivelinje     157

Skyggelegging, fyllstil     116

Slett et bilde     95

Slett side     72

Smartknapp, lage     155

Smartknapper, hva er     152

SMS-innstillinger     348

Snakke, uttale     306

Spesielle paneler     36

Spill inn lyder     290

Spille av video     101

Standardverktøylinje     67

Standardverktøylinje, Kjør visning     34

Start Communicator     27

Start Museemulering     271

Startside     36, 50

Startside for bruker     50

Startside for bruker, velg     53

Startside, favoritter og rekkefølge     55

Startside, velg     53

Statisk tekst eller bilde     119

Stigende     116

Stopp Communicator     27

Styrekule, brukertilgang     58

Styrepinne, brukertilgang     58

Størrelse, tilpass knapper     126

Symbol på knapp     95

Syntetisk tale     98, 285

Syntetisk tale, uttale     306

- T -
Tale, syntetisk     285

Tastaturer     189
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Tastaturoppsett     323

Tastaturtilgang     102

Tekst forskjøvet     91

Tekst på bakgrunn     119

Tekst på knapp     89

Tekst, statisk     119

Tekstfarge     91, 116

Tekstjustering     91

Tekstkommunikasjon     300

Tekstpaneler     189

Tekststil     91

Tekstutseende     91

Tekstvindu     157

Telefonnumre     298

Tilbakemelding, auditiv     293

Tilgangstype     58

Tilgangstype for bruker     58

Tilgangstype, skanning     246, 255

Tilgangstype, Tobii     188

Tilpass rutenett     126

Tilpass størrelse på knapper     126

Tira2-innstillinger     331

Tobii-brukere, paneler for     188

Tom side     72

Trådkorsskanning     259

Typer smartknapper     152

- U -
Usynlige knapper     129

Utklippstavle     86

Utseende på markør     316

Utseende på skannemarkør     316

Utseende, kopier     118, 175

Utseendeverktøylinje     116

Uttale for syntetisk tale     306

Uttrykksliste     300

- V -
Veiviser for oppsett     36, 48

Veiviser for redigering av knapp     41, 44

Veiviser, Boardmaker-konvertering     183

Veiviser, oppsett     48

Veiviser, redigering av knapp     41

Veiviserstil for popup     168

Velg paneler     50

Velg startside     53

Velg tilgangstype     58

Velge     83

Velkomstside     36

Verbliste     304

Verktøy > Alternativ uttale     306

Verktøy > Bildebiblioteker     276

Verktøy > Fargepalett     132

Verktøy > Grammatikk     304

Verktøy > Lydbibliotek     287

Verktøy > Mine innspilte lyder     290

Verktøy > Mine kontakter     298

Verktøy > Mine uttrykk     300

Verktøy > Ordlister     302

Verktøy > Ordne Mine paneler     308

Verktøy > Spill inn ny lyd     290

Verktøyet Markør     67

Verktøykassen Rediger     67

Verktøylinje, skrift     91

Verktøylinje, utseende     91

Verktøylinjer     67

Verktøylinjer, Museemulering     262

Versjon 4, nye funksjoner     17

Versjon, Premium     13, 331

Video     101

Vis > Kjør visning     29

Vis > Knappemaler     143
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Vis > Redigeringsvisning     29

Vis > Verktøylinjer     67

Vis bibliotek     281

Visninger, ferdiglagde     37

- W -
Windows-utklippstavle     86

- Z -
Øyestyring som tilgangstype     58

Øyestyring, tastaturoppsett     323

Øyestyring, Tobii     188

Åpne panel     108



Nyttige snarveier i kjøremodus

Gå til redigeringsmodus Shift + F5

Kjør fullskjerm av/på F10

Avslutt kjøring i fullskjerm Esc

Rediger knapp i kjøremodus Ctrl + Left Click

Pop-up meny Right Click

Skriv ut Ctrl + P

Åpne panel Ctrl + O

Lagre Ctrl + S

Avslutt Communicator Alt + F4
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