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Welkom bij de Tobii Dynavox Compass
software!

De Compass communicatiesoftware is een onderzoeksgebaseerde communicatie-oplossing voor mensen die hun eigen stem
niet kunnen gebruiken en daarom niet volledig deelnemen in het dagelijks leven.
De communicatiepaginasets in Compass zijn gemaakt en getest om specifiek in te spelen op de behoeften en sterke punten
van mensen met autisme, hersenverlamming, beroerte of traumatisch hersenletsel, apraxie, het syndroom van Down, ALS en andere neurologische, ontwikkelings- en communicatieve aandoeningen. Een krachtige configuratiewizard begeleidt u bij het kiezen van de meest geschikte paginaset op basis van de leeftijd, de beperking en het vaardigheidsniveau van uw gebruiker.
Dankzij het flexibele en intuïtieve ontwerp van de Compass software kan de gebruiker beginnen met eenvoudige, effectieve
communicatie en vervolgens op eigen tempo meer functionaliteit gaan gebruiken naargelang de ontwikkeling van zijn of haar
vaardigheden en comfortniveau.
De Compass software biedt u het volgende:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Keuze uit een aantal paginasets die door medici zijn ontworpen voor de specifieke behoeften van een groot aantal individuen met verschillende communicatiebehoeften en vaardigheidsniveaus en met verschillende selectiemethoden.
De mogelijkheid om binnen een paginaset snel en eenvoudig tussen vaardigheidsniveaus te wisselen naarmate uw gebruiker steeds beter wordt in communiceren.
Krachtige bewerkingshulpmiddelen waarmee u uw communicatie-oplossing eenvoudig nog verder kunt personaliseren,
bijvoorbeeld door uw pagina's te wijzigen of zelfs nieuwe pagina's te maken!
Directe toegang tot myTobiiDynavox, een cloud-gebaseerde website waarmee u op elk moment en vanaf elke locatie accountinstellingen kunt beheren, pagina's kunt uploaden en delen en toegang hebt tot klinische, technische en
gebruikersondersteuning.
Unieke, op onderzoek gebaseerde strategie met essentiële woorden waarmee de gebruiker rijke en creatieve communicatie kan ontwikkelen en gebruiken.
Uitgebreid portfolio met vooraf opgeslagen communicatie - symbolen, afbeeldingen, woorden en zinnen - ter ondersteuning van alledaagse gesprekken.
Ingebouwde ondersteuningen zoals gedragsondersteuningen en scripts, waarmee de gebruiker op geslaagde wijze
door dagelijkse activiteiten en gesprekken kan navigeren.
Snelle kreten en snelle zinnen waarmee de gebruiker snel in een gesprek kan "springen".
Eenvoudige toegang tot vooraf opgeslagen berichten voor veel van de favoriete activiteiten van de gebruiker.
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2

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com is uw persoonlijke opslag- en administratiewebsite waarmee u de Compass software kunt beheren. Zo
kunt u een backup maken van Compass of deze bijwerken en personaliseren en pagina's delen met uw volledige communicatieondersteuningsteam.
Bekijk Help-video's en bezoek de online bibliotheek voor artikelen uit de Knowledge Base en tips voor onderzoeksproducten.
Bovendien kunt u hier aangepaste zoekopdrachten uitvoeren en is er een vraag- en antwoordgedeelte voor de community.
myTobiiDynavox.com is cloud-gebaseerd en is overal via internet beschikbaar!

Afbeelding 2.1 myTobiiDynavox
Ga naar www.myTobiiDynavox.com om u te registreren voor een account.
Via uw myTobiiDynavox account bent u verbonden met artsen, technische experts en vrienden en collega's in een interactieve
community voor hulp en ondersteuning.
Nadat u uw account hebt ingesteld, kunt u dit overal vandaan op het internet openen en het volgende doen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communicatiepagina's uploaden, downloaden en delen
Stemmen downloaden
Software-updates en nieuwe communicatie-inhoud ontvangen
Uw gebruikersprofiel beheren
Backups maken van paginasets en deze herstellen
Hulpmiddelen voor implementatie en therapie openen
Discussieforums bekijken en hieraan deelnemen
Technische ondersteuning en documentatiebronnen vinden
De Knowledge Base doorzoeken
Help-video's bekijken
U kunt de Help-video's en de Knowledge Base in myTobiiDynavox.com snel openen via het menu Help in uw
Compass software. Open het menu Instellingen en selecteer Help.

6

2 myTobiiDynavox

Tobii Dynavox Compass Gebruikershandleiding v.2.2 - nl-NL

3

De myTobiiDynavox Knowledge Base

Deze Compass Gebruikershandleiding is slechts een inleidende referentiegids voor de software. De myTobiiDynavox community biedt een uitgebreide en steeds groter wordende bibliotheek met meer dan 250 artikelen uit de Knowledge Base over alle aspecten van de Tobii Dynavox Compass software.
Hieronder ziet u voorbeelden van een aantal artikelen om te laten zien hoe divers de Knowledge Base artikelen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan ik het aantal rijen en kolommen in een onderwerp aanpassen zonder van niveau te wisselen?
Kan ik een knop Essentiële woorden toevoegen aan de werkbalk?
Het berichtvenster wissen na uitspreken
Een onderwerpcollage bewerken
Paginaset Navigatiebalk - een nieuw rasteronderwerp toevoegen
Hoe verberg ik hotspots op een pagina met visuele scènes?
Hoe open ik het whiteboard met een knop?
Hoe kan ik snelle zinnen bewerken?
Hoe kan ik een nieuwe foneemuitzondering maken?
Hoe voeg ik een actie toe aan de categorie Favorieten?
Een knop aan een pagina koppelen
Knoppen op een pagina of pop-up rangschikken
Hoe importeer ik een pagina of verzameling pagina's in een paginaset?
Acties toewijzen
Het schermtoetsenbord wijzigen
Hoe kan ik instellen in welke volgorde knoppen worden gescand?
Paginaset Navigatiebalk - een fotoverhaal maken

Meld u aan bij de myTobiiDynavox community voor toegang tot de Knowledge Base, om antwoorden op uw vragen te lezen, interessante onderwerpen te bespreken en lid te worden van een gebruikersgroep met dezelfde interesses.
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Introductie

Wanneer u de Compass software opent, begeleidt een wizard voor paginasets u bij het kiezen van de meest geschikte paginaset op basis van de leeftijd, de beperking en het vaardigheidsniveau van uw gebruiker. (Hieronder vindt u een overzicht van elke
paginaset - zie 4.2 Compass paginasets, pagina 12.)

4.1
1.

De Compass software voor de eerste keer openen
Selecteer het Compass pictogram op het bureaublad

Afbeelding 4.1 Compass-pictogram op bureaublad
U kan worden gevraagd om zich aan te melden bij myTobiiDynavox.
Het scherm Configuratiewizard wordt geopend.
2.

Selecteer de blauwe knop Configuratiewizard starten.

Afbeelding 4.2 Scherm Configuratiewizard
Het scherm Paginaset instellen wordt geopend.
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3.

Selecteer de knop Naar wizard Nieuwe paginaset. De wizard voor paginasets begeleidt u bij het selecteren, instellen en aanpassen van een geschikte paginaset.

Afbeelding 4.3 Scherm Paginaset instellen
De stappen in de wizard voor paginasets variëren naargelang uw geselecteerde paginaset.

4.

Selecteer een Leeftijd, Geslacht en Beperking in de vervolgkeuzelijsten.

Afbeelding 4.4 Wizard Nieuwe paginaset
Op basis van uw selecties geeft de wizard voor paginasets twee aanbevolen paginasetopties weer.
Selecteer de blauwe knop Vergelijken om een gedetailleerde beschrijving van elke aanbevolen paginaset te
bekijken. Selecteer de knop Meer weergeven om alle beschikbare paginasets te bekijken.
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5.

Kies een paginaset door de bijbehorende miniatuur op het scherm te selecteren.

Afbeelding 4.5 Een paginaset selecteren
Er wordt een scherm met meer informatie geopend over de geselecteerde paginaset.
6.

Als u besluit om deze paginaset te gebruiken, selecteert u de groene knop Deze paginaset selecteren.

Afbeelding 4.6 Scherm met informatie over paginaset
Tijdens het instelproces kunt u te allen tijde linksboven op de pagina de knop Terug selecteren om terug te
gaan en uw selecties te wijzigen.
Uw paginaset wordt geïnstalleerd. De duur van de installatie hangt af van de gekozen paginaset.
Wanneer de paginaset is geïnstalleerd, wordt de Wizard Vragenlijst geopend met specifieke vragen voor de gebruiker:
•
•
•
•
•
•
•

Begrip van symboolgebruik
Behoefte aan hulp bij communiceren
Behoefte om te communiceren
Vermogen om gesprekken te begrijpen
Geletterdheid
Behoefte aan pagina-organisatie
Beantwoord de vragen in de Wizard Vragenlijst naar beste vermogen.

Dankzij uw antwoorden op deze vragen kan de wizard een passend vaardigheidsniveau voor communicatie aanbevelen
waarop uw gebruiker kan beginnen.
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BELANGRIJK! U kunt op elk moment eenvoudig van niveau wisselen. U kunt een niveau omhoog als de gebruiker
steeds beter wordt in communiceren en u kunt een niveau omlaag als de gebruiker het moeilijk heeft. Selecteer Niveaus
in het menu Instellingen om snel tussen niveaus te wisselen.
Het scherm Inhoud aanpassen wordt geopend. De aanpassingsopties (tabbladen) op dit scherm variëren naargelang
de geselecteerde paginaset. Hieronder ziet u de schermen Inhoud aanpassen voor de paginasets All Access, Basispagina en Navigatiebalk als voorbeelden van de verschillende opties in elke paginaset.
7.

Pas uw inhoud aan, kies uit de weergegeven opties en selecteer vervolgens de groene knop Volgende rechtsonder in
het scherm om het volgende tabblad te openen in de schermen Inhoud aanpassen.

Afbeelding 4.7 Scherm Inhoud aanpassen - paginaset All Access

Afbeelding 4.8 Scherm Inhoud aanpassen - paginaset Basispagina
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Afbeelding 4.9 Scherm Inhoud aanpassen - paginaset Navigatiebalk
In de paginasets All Access en Navigator kunt u tijdens het aanpassingsproces een selectiemethode kiezen.

Als de configuratie is voltooid, wordt het scherm Gefeliciteerd! geopend.
8.

Op het scherm Gefeliciteerd kunt u het volgende doen:
•
•
•

Bekijk oriëntatievideo's. (Het tabblad Oriëntatie is standaard geopend. Selecteer de afspeelknop om de oriëntatievideo's te openen.)
Selecteer het tabblad myTobiiDynavox voor informatie over de website myTobiiDynavox.com. (Zie 2
myTobiiDynavox, pagina 6.)
Selecteer het tabblad Informatiebronnen voor een lijst met beschikbare informatiebronnen op de website
myTobiiDynavox.com die u ter ondersteuning kunt aanwenden bij het gebruik van de Compass software.

Afbeelding 4.10 Scherm Gefeliciteerd
Als u de video's hebt bekeken en meer hebt geleerd over de website myTobiiDynavox.com, selecteer dan de knop
Communicatie starten. U kunt nu beginnen met communiceren met uw Compass software!
Het is belangrijk dat u regelmatig een backup maakt van uw paginaset. Raadpleeg 17 Backups maken en herstellen, pagina 82.

4.2

Compass paginasets

De Compass software biedt verschillende paginasets, zodat er altijd één aansluit op de unieke sterkte punten en behoeften van
uw gebruiker.
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4.2.1

Paginaset Navigatiebalk
Deze paginaset is alleen beschikbaar in het Engels.

De paginaset Navigatiebalk biedt toegang tot communicatie-onderwerpen op een schuifbare navigatiebalk en aanvullende hulpmiddelen op een vaste werkbalk. Zowel de navigatiebalk als de werkbalk is altijd zichtbaar en altijd toegankelijk. De gebruiker
hoeft niet naar een 'startpagina' te gaan om tussen communicatie-onderwerpen te wisselen, maar kan simpelweg door een aangepaste lijst met onderwerpen vegen. De paginaset Navigatiebalk maakt gebruik van een indeling met visuele scènes met hotspots of een meer traditionele rasterindeling. De inhoud van de paginaset Navigatiebalk hangt af van het vaardigheidsniveau. De
paginaset Navigatiebalk biedt elke communicator een scala aan geïntegreerde communicatiehulpmiddelen die allemaal kunnen
worden aangepast op basis van leeftijd en vaardigheidsniveau.
De paginaset Navigatiebalk wordt aanbevolen voor kinderen en volwassenen, personen met goede visuele categoriseringsvaardigheden die er profijt van hebben als ze altijd toegang hebben tot hun communicatie-onderwerpen, en personen die een speciaal daarvoor bestemd communicatie-apparaat of persoonlijke tablet kunnen gebruiken met hun vinger of een aanwijspen en
darbij geen raster voor vingergeleiding nodig hebben.
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4.2.2

Paginasets Basispagina
Deze paginaset is alleen beschikbaar in het Engels.

De paginasets Basispagina omvatten een traditionele hoofdpagina met koppelingen naar onderwerpen en communicatiehulpmiddelen. De paginasets Basispagina maken gebruik van visuele scènes of een rasterindeling. Het ontwerp en de rangschikking
van deze paginasets is hetzelfde als op eerdere Tobii Dynavox apparaten. De paginasets Basispagina kunnen worden aangepast op basis van leeftijd en vaardigheidsniveau en zijn geschikt voor gebruikers van een raster voor vingergeleiding.
De paginasets Basispagina worden aanbevolen voor kinderen en volwassenen, personen die goed werken met een traditionele
rasterrangschikking en die er profijt van hebben als hun communicatie-onderwerpen rond een basispagina zijn gerangschikt, en
personen die een raster voor vingergeleiding nodig hebben om nauwkeurig en direct opties te selecteren. Alternatieve selectiemethoden, zoals scannen, zijn ook beschikbaar.

4.2.3

Paginaset op tekstbasis
Deze paginaset is alleen beschikbaar in het Engels.
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De paginaset op tekstbasis biedt communicatiepagina's met enkele woorden en volledige berichten die zijn gerangschikt als
Onderwerpen, Snelle kreten, Toetsenborden en andere communicatiehulpmiddelen. De paginaset op tekstbasis is ontworpen
voor geletterde tieners en volwassenen, personen die weinig tot geen moeite hebben met het lezen van een reeks voorgeprogrammeerde woorden en zinnen, en personen die een een raster voor vingergeleiding nodig hebben om nauwkeurig en direct
opties te selecteren. Alternatieve selectiemethoden, zoals scannen, zijn ook beschikbaar.

4.2.4

Paginaset na een beroerte of hersenletsel
Deze paginaset is alleen beschikbaar in het Engels.

De paginaset na een beroerte of hersenletsel is de eerste uitgebreide communicatiepaginaset die inspeelt op de unieke taalbehoeften van mensen met afasie. De paginaset is ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek, veldtesten en klantenfeedback
en biedt een ongeëvenaarde oplossing voor mensen die een beroerte hebben gehad of met hersenletsel of een andere aandoening die heeft geleid tot afasie of een andere taalstoornis. De paginaset na een beroerte of hersenletsel biedt toegang tot een
schuifbare navigatiebalk en aanvullende hulpmiddelen op een vaste werkbalk. Beide balken zijn altijd zichtbaar en altijd toegankelijk. De gebruiker hoeft niet naar een 'startpagina' te gaan om tussen communicatie-onderwerpen te wisselen. De gebruiker
kan simpelweg door een aangepaste lijst met onderwerpen vegen. De paginaset na een beroerte of hersenletsel biedt elke
communicator een scala aan geïntegreerde communicatiehulpmiddelen.
De paginaset na een beroerte of hersenletsel wordt aanbevolen voor volwassenen, personen met communicatiemoeilijkheden
(zoals afasie) als gevolg van een beroerte of traumatisch hersenletsel, en personen die een speciaal daarvoor bestemd communicatie-apparaat of persoonlijke tablet kunnen gebruiken met hun vinger of een aanwijspen en daarbij geen raster voor vingergeleiding nodig hebben.
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4.2.5

Paginaset WordPower
Deze paginaset is alleen beschikbaar in het Engels.

WordPower is een paginaset die werkt met een populaire strategie met essentiële woorden en die die functies voor essentiële
woorden, spelling en woordvoorspelling combineert om nieuwe berichten te maken. De paginaset is ontwikkeld door Nancy Inman, MS, CCC-SLP als alternatief voor traditionele toetsenborden en wordt aanbevolen voor kinderen en volwassenen met
een breed scala aan vaardigheidsniveaus. De paginaset WordPower wordt aanbevolen voor kinderen en volwassenen die profijt
kunnen hebben van essentiële woorden en/of spelling met woordvoorspelling. Er zijn meerdere alternatieve selectiemethoden
beschikbaar. Communicatieweergaven zijn op tekstbasis en zijn met of zonder symboolondersteuning beschikbaar. Personen
met uitgebreide communicatieve vaardigheden hebben deze paginaset gebruikt. Toegang ertoe is mogelijk met een raster voor
vingergeleiding, via directe selectie of via alternatieve toegang, zoals scannen.

4.2.6

Paginaset All Access
Deze paginaset is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Deens, Noors, Spaans en Zweeds.

De paginaset All Access is voornamelijk ontworpen ter ondersteuning van de communicatieve behoeften van personen die
scannen, een hoofdmuis of andere alternatieve bedieningen gebruiken. Deze unieke paginaset omvat een uitgebreide woordenschat die afzonderlijk kan worden aangepast op basis van communicatieve vaardigheid en het aantal beschikbare knoppen.

16

4 Introductie

Tobii Dynavox Compass Gebruikershandleiding v.2.2 - nl-NL

Daarnaast kunnen mensen met de paginaset All Access snel tussen pagina's, apparaatvolumes en andere besturingselementen
wisselen en kunnen instellingen en indelingen volledig worden gewijzigd door één knop te selecteren. Dankzij andere innovatieve functies kunnen berichten eenvoudig op een pagina worden opgeslagen, kunnen eerder uitgesproken berichten efficiënt
worden opgehaald en bewerkt en helpt een wizard u bij het selecteren van een selectiemethode. De paginaset is niet bedoeld
voor personen die de knoppen op het scherm kunnen aanraken, maar deze personen kunnen de rangschikking van de paginaset
All Access ook nuttig vinden.

4.2.7

Paginaset Navigator
Deze paginaset is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Deens, Noors, Spaans en Zweeds.

De paginaset Navigator is ontworpen ter ondersteuning van de behoeften van geletterde personen die voornamelijk willen communiceren met behulp van een toetsenbord. Voor efficiënte en effectieve communicatie beschikt de paginaset Navigator over
een structuur waarmee onderwerpspecifieke berichten worden opgeslagen, eerder uitgesproken berichten efficiënt worden opgehaald en bewerkt en voorgeprogrammeerde zinnen voor een verscheidenheid aan situaties kunnen worden gebruikt. De paginaset gebruikt een reeks niveaus om nieuwe communicatiehulpmiddelen en andere functies zodanig te introduceren dat deze
gemakkelijker worden geleerd en op geslaagde wijze worden gebruikt. De paginaset Navigator kan op veel verschillende manieren worden geopend, bijvoorbeeld door het scherm aan te raken, door te scannen en met behulp van een hoofdmuis.

Tobii Dynavox Compass Gebruikershandleiding v.2.2 - nl-NL
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4.2.8

Paginaset LiterAACy
Deze paginaset is alleen beschikbaar in het Duits.

LiterAACy leert lezen en schrijven via een andere aanpak. LiterAACy categoriseert woorden op de eerste letter, zodat het woord
snel gevonden wordt als de gebruiker het eerste geluid van een woord kent. Na twee selecties te hebben gemaakt, heeft een
gebruiker gemiddeld toegang tot wel 3000 woorden. Dit snelle rendement motiveert de leerling om zijn/haar lees- en schrijfvaardigheid verder te ontwikkelen. Duidelijke symbolen, kleurcodes volgens de Fitzgerald Key, opzettelijk verbergen van letters
en spraakweergave dragen allemaal bij aan het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheid.

4.2.9

Premium-paginasets

Naast de paginasets die in de Compass software worden aangeboden, zijn er premium-paginasets beschikbaar: de paginasets
Gateway en PODD.
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4.2.9.1

Paginaset Gateway
Deze paginaset is beschikbaar in het Engels en Duits.

Gateway is ontworpen door dr. Joan Bruno, Ph.D., CCC-SLP en bestaat uit enkele woorden die kunnen worden samengevoegd tot langere berichten. Gateway is in de loop der jaren uitgebreid en biedt nu een verscheidenheid aan ontwikkelingsniveaus, communicatortypen en technologische veranderingen

4.2.9.2

Paginaset PODD
Deze paginaset is alleen beschikbaar in het Engels.

PODD is ontwikkeld door logopedist Gayle Porter en biedt een indeling van een woordenschat met hele woorden en symbolen.
Dit maakt onderdompeling en modellering mogelijk en in een verscheidenheid aan omgevingen kan een scala aan berichten
worden uitgedrukt. Er zijn PODD-paginasets met meerdere opties om tegemoet te komen aan de communicatie- en taalbehoeften van verschillende individuen.
De paginaset PODD is in zowel Amerikaans Engels als Australisch Engels beschikbaar.
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Ga voor meer informatie over deze premium-paginasets, inclusief prijs- en bestelgegevens, naar myTobiiDynavox.com.
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5

Het menu Instellingen - overzicht

De Compass software kan eenvoudig aan uw behoeften worden aangepast en omvat krachtige bewerkingshulpmiddelen. Aanpassingsopties en hulpmiddelen voor het bewerken en maken van pagina's kunnen worden geopend via het menu Instellingen.
Via het menu Instellingen hebt u toegang tot de onderdelen Paginabrowser, Editor, Paginamaker, Woordenschat, Interface en
Werkbalkinstellingen, Spraakinstellingen, Snelheidsverbetering, instellingen voor vaardigheidsniveaus, de camera en mediabibliotheek, beheer van afstandsbedieningen, instellingen voor selectiemethoden, backup- en herstelfuncties en koppelingen naar
Help-documentatie en -video's.

Afbeelding 5.1 Menu Instellingen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare opties in het menu Instellingen. Ook wordt aangegeven waar u
gedetailleerde informatie over elk van deze opties kunt vinden.
Tabel 5.1 Het menu Instellingen
Paginabrowser

Hiermee opent u snel een pagina in uw paginaset. Zoek een specifieke pagina op naam, beheer uw pagina's, maak of verwijder een pagina en navigeer door de maplagen en bekijk voorbeelden van pagina's voordat u ze opent. (Zie 10 Paginabrowser, pagina 60.)

Editor

Hiermee opent u de bewerkingswerkbalk, waarmee u pagina's kunt bewerken (en maken). (Zie
12 De Compass editor, pagina 67.)

Paginamaker

Maak een volledig nieuwe pagina, met behulp van een sjabloon of op basis van de indeling van
een bestaande pagina. Nadat u een sjabloon of indeling hebt geselecteerd, wordt de bewerkingswerkbalk geopend en kunt u uw nieuwe pagina aanpassen met uw eigen inhoud. (Zie 13
Een pagina maken, pagina 75.)

Woordenschat

Uw woordenschat (uw gespreksonderwerpen, woordenlijsten en zinnen) hebt u geselecteerd
toen u een paginaset hebt geselecteerd in de Configuratiewizard en de woordenschat is gebaseerd op uw gegevens wat betreft leeftijd, geslacht, beperking en communicatieniveau. U kunt
woordenschatitems bewerken, kopiëren, verwijderen, de volgorde van weergave op het scherm
wijzigen en nieuwe items toevoegen. (Zie 8 Woordenschat , pagina 55.)

Interface

U kunt aanpassen of definiëren hoe bepaalde objecten worden weergegeven op het scherm.
Het menu Interface is geordend in tabbladen, waarbij elk tabbladvenster een andere groep besturingselementen en opties biedt, inclusief algemene instellingen, instellingen voor het berichtvenster, voor knoppen en voor leeftijd en vaardigheidsniveau. (Zie 6.3 Interfaceinstellingen, pagina 43.)
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Selectiemethode

U kunt een selectiemethode selecteren en aanpassen. (Zie 6.1 Selectiemethode, pagina 24.)

Werkbalkeditor

U kunt de werkbalk personaliseren, bijvoorbeeld door een nieuwe knop of map toe te voegen,
knoppen of mappen te bewerken of te verwijderen en werkbalkitems te verbergen of opnieuw
te rangschikken. (Zie 6.4 Werkbalkeditor, pagina 46.)

Spraakinstellingen

U kunt een spreekstem voor de Compass software selecteren en aanpassen, nieuwe stemmen
downloaden en uitspraakuitzonderingen beheren. (Zie 6.2 Spraakinstellingen, pagina 39.)

Snelheidsverbetering

U kunt een persoonlijke lijst met uitbreidingen voor afkortingen samenstellen en functies voor
woordvoorspelling activeren of deactiveren. Ook kunt u opties voor berichtgeschiedenis selecteren. (Zie 7.1 Uitbreidingen voor afkortingen, pagina 49, 7.2 Woordvoorspelling, pagina 51
en 7.3 Berichtgeschiedenis, pagina 52.)

Camera

Op apparaten met een ingebouwde camera kunt u beelden vastleggen die dan in de mediabibliotheek worden opgeslagen. (Het menu Camera wordt grijs weergegeven als het apparaat
niet over een ingebouwde camera beschikt.) (Zie 15 Camera, pagina 80.)

Mediabibliotheek

U kunt uw foto's en video's in de mediabibliotheek opslaan en bekijken. (Zie 16 Uw mediabibliotheek, pagina 81.)

Backup maken/
herstellen

U kunt een backupbestand maken van uw aangepaste instellingen. U kunt de gemaakte backupbestanden herstellen. U kunt lokaal of naar/van myTobiiDynavox.com Backups maken en
herstellen. (Zie 17 Backups maken en herstellen, pagina 82.)

Help

Hiermee opent u het menu Help met koppelingen naar documentatie, Help-video's en de
Knowledge Base.

Niveaus

Afhankelijk van welke paginaset u gebruikt, kan de knop Niveaus (instellingen voor vaardigheidsniveaus) zichtbaar zijn in het menu Instellingen. U kunt het vaardigheidsniveau snel wijzigen om de meest geschikte hulpmiddelen, inhoud en rastergrootte te vinden voor de huidige
behoeften van uw gebruiker. (Zie 9 Vaardigheidsniveaus, pagina 58.)

Beheer van
afstandsbedieningen

Met de Compass software kunnen bepaalde apparaten als afstandsbediening fungeren voor
elektronische apparatuur. (Zie 14 Beheer van afstandsbedieningen, pagina 76.)

Wanneer de software op open Windows-apparaten wordt uitgevoerd, heeft het menu Instellingen een extra optie:
Afsluiten

5.1

. Hiermee wordt de Compass software gesloten en keert u terug naar het bureaublad.

Het menu Instellingen openen

Het menu Instellingen kan op twee manieren worden geopend, afhankelijk van of de werkbalk zichtbaar is op het scherm.

5.1.1

Het menu Instellingen openen als de werkbalk zichtbaar is

Selecteer simpelweg de knop

5.1.2
1.

Instellingen op de werkbalk. Het menu Instellingen wordt geopend.

Het menu Instellingen openen als de werkbalk niet zichtbaar is
Selecteer de knop Aanpassen rechtsboven in het scherm.

Afbeelding 5.2 Knop Aanpassen
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In de paginasets All Access en Navigator bevindt de knop Aanpassen zich rechtsonder in het scherm.

Er wordt een dialoogvenster geopend waarin twee opties mogelijk zijn.
2.

Selecteer de knop Instellingen. Het menu Instellingen wordt geopend.

Als de werkbalk is ingeschakeld, is de knop Instellingen altijd zichtbaar op het scherm. Zie 6.4 Werkbalkeditor,
pagina 46 voor instructies over het inschakelen van de werkbalk.
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6
6.1

De Compass software aanpassen
Selectiemethode

In de Compass software kunt u een selectiemethode kiezen en verfijnen die het beste bij uw gebruiker past.
Als u de paginaset Navigator of All Access gebruikt, hebt u uw selectiemethode gekozen bij het instellen van de
paginaset.
Ga voor een video met gedetailleerde uitleg over de verschillende selectiemethoden naar myTobiiDynavox.com en selecteer de video "Keuzen maken" (Selectiemethoden). (Deze video kan snel worden geopend via het menu Help
[Instellingen > Help > Help-video's]).
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22). Selecteer vervolgens Selectiemethode.

Afbeelding 6.1 Instellingen selectiemethode
Selecteer simpelweg de selectiemethode die u wilt gebruiken.
Eenvoudige selectie is de standaard selectiemethode.

De selectiemethode Gaze Interaction is alleen beschikbaar op Tobii Dynavox I-Series apparaten.

Wanneer u een optie selecteert in het menu Selectiemethode, wordt de knop Instellingen weergegeven (omcirkeld in Afbeelding 6.1 Instellingen selectiemethode, pagina 24). Selecteer de knop Instellingen om een menu te openen waarin u de
instellingen voor uw selectiemethode kunt aanpassen.
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6.1.1

Instellingen eenvoudige selectie

Afbeelding 6.2 Menu Instellingen eenvoudige selectie
Selecteer voor eenvoudige selectie het betreffende selectievakje om vegen in te schakelen en maak een keuze uit de zichtbaarheidsopties van de schuifbalk. Selecteer een hoorbare melding. (Zie 6.1.8 Hoorbare melding, pagina 38.)

6.1.2

Instellingen selectie bij aanraken

Afbeelding 6.3 Menu Instellingen selectie bij aanraken
Voor de selectiemethode Selectie bij aanraken selecteert u een vasthoudtijd en loslaattijd en maakt u een keuze uit de zichtbaarheidsopties van de schuifbalk. Selecteer een hoorbare melding. (Zie 6.1.8 Hoorbare melding, pagina 38.)
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6.1.3

Instellingen selectie bij loslaten

Afbeelding 6.4 Menu Instellingen selectie bij loslaten
Voor de selectiemethode Selectie bij loslaten selecteert u een vasthoudtijd en loslaattijd en maakt u een keuze uit de zichtbaarheidsopties van de schuifbalk. Selecteer een markeringsstijl en -kleur (zie 6.1.7 Markeringsstijl en -kleur, pagina 37) en een
hoorbare melding. (Zie 6.1.8 Hoorbare melding, pagina 38.)

6.1.4

Scaninstellingen

6.1.4.1

Scaninstellingen - Scantype

Afbeelding 6.5 Menu Scaninstellingen
Selecteer een scantype: Automatisch scannen met 1 schakelaar of stapscannen met 2 schakelaars.
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6.1.4.1.1
1.

Automatisch scannen met 1 schakelaar

Selecteer de blauwe knop Instellingen onder Automatisch scannen met 1 schakelaar. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u een scansnelheid kunt selecteren. (Pas de snelheid aan met behulp van de pijltjes omhoog en
omlaag.)

Afbeelding 6.6 Een scansnelheid selecteren
2.

Select het tabblad Overgangstijd. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u de overgangstijd kunt instellen (de
pauzetijd tussen niveaus in het scanpatroon). (Pas de tijd aan met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag.)

Afbeelding 6.7 Een overgangstijd selecteren
3.

Selecteer het tabblad Scannen na om scanopties in of uit te schakelen.

Afbeelding 6.8 Dialoogvenster Scannen na
4.

Selecteer OK in het dialoogvenster Scannen na om terug te keren naar het menu Scaninstellingen.
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5.

Selecteer de vervolgkeuzelijst Invoer schakelaar 1 en kies de toetsenbordtoets waarmee aan de software wordt aangegeven dat een selectie moet worden gemaakt.

Afbeelding 6.9 Een invoerschakelaar selecteren voor Automatisch scannen met 1 schakelaar
6.1.4.1.2
1.

Stapscannen met 2 schakelaars

Selecteer Stapscannen met 2 schakelaars in het menu Scaninstellingen.

Afbeelding 6.10 Een schakelaarinvoer selecteren voor stapscannen met 2 schakelaars
2.

Selecteer de vervolgkeuzelijst Invoer schakelaar 1 en kies de toetsenbordtoets waarmee aan de software wordt aangegeven dat de scanmarkering moet worden voortgezet.

3.

Selecteer de vervolgkeuzelijst Invoer schakelaar 2 en kies de toetsenbordtoets waarmee aan de software wordt aangegeven dat een selectie moet worden gemaakt.
De standaard invoerschakelaars zijn pijl naar links voor schakelaar 1 en pijl naar rechts voor schakelaar 2.
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6.1.4.2
1.

Scaninstellingen - Scanpatroon
Selecteer het tabblad Patroon in het menu Scaninstellingen.

Afbeelding 6.11 Scaninstellingen - tabblad Patroon
2.

Selecteer een scanpatroon (rij/kolom, kolom/rij of lineair).

3.

Selecteer het aantal pogingen. De software kan zodanig worden ingesteld dat er oneindig wordt gescand of dat het
scannen wordt gestopt als er geen selectie is gemaakt nadat de pagina een bepaald aantal keren is gescand.

4.

Om na het maken van een selectie verder te scannen vanaf het punt waar u was gebleven, schakelt u het selectievakje
bij Scannen vanaf laatste selectie in.

6.1.4.3
1.

Scaninstellingen - Interface
Selecteer het tabblad Interface in het menu Scaninstellingen.

Afbeelding 6.12 Scaninstellingen - tabblad Interface
2.

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld naast Terug inschakelen als u wilt dat de scanmarkering terugkeert naar
het vorige niveau zodra er een selectie is gemaakt.

3.

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld naast Terugzetten inschakelen als u wilt dat de scanmarkering opnieuw
wordt geïnitialiseerd zodra er een selectie is gemaakt.
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4.

Selecteer het selectievakje Ingeschakeld naast Terug/terugzetten eerst scannen als u het scanpictogram wilt verplaatsen naar het begin van het scanpatroon.

5.

Elk object kan terwijl het wordt gescand automatisch worden vergroot door het selectievakje Ingeschakeld naast Zoomen te selecteren.

6.

Selecteer een markeringsstijl en -kleur. (Zie 6.1.7 Markeringsstijl en -kleur, pagina 37.)

7.

Selecteer een optie naast Zichtbaarheid schuifbalk.

6.1.4.4
1.

Scaninstellingen - Pagina's
Selecteer het tabblad Pagina's in het menu Scaninstellingen.

Afbeelding 6.13 Scaninstellingen - tabblad Pagina's
2.

Selecteer naast Scan werkbalk hoe u wilt dat de werkbalk wordt gescand.

3.

Schakel de gewenste selectievakjes:
•
•
•

6.1.4.5

De aanpasknop opnemen in het scanpatroon.
Het berichtvenster opnemen in het scanpatroon.
Lege knoppen opnemen in het scanpatroon.

Scaninstellingen - Hoorbare melding

Selecteer het tabblad Hoorbare melding in het menu Scaninstellingen. Zie 6.1.8 Hoorbare melding, pagina 38 voor meer
informatie over de instellingen voor hoorbare meldingen.
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6.1.4.6
1.

Scaninstellingen — Vasthoudtijd
Selecteer het tabblad Vasthoudtijd in het menu Scaninstellingen.

Afbeelding 6.14 Scaninstellingen — Tabblad Vasthoudtijd
2.

Stel de vasthoudtijd in met behulp van de pijltjes.

Afbeelding 6.15 Scaninstellingen — Vasthoudtijd
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3.

Vink het vakje naast "Zichtbare melding inschakelen bij vasthouden schakelaar" aan om een animatie met de vereiste
vasthoudtijd weer te geven wanneer de schakelaar wordt geactiveerd.

Afbeelding 6.16 Scaninstellingen — Zichtbare melding inschakelen

Afbeelding 6.17 Scaninstellingen — Zichtbare melding vasthoudtijd bij scannen

6.1.5

Gaze Interaction Settings
Gaze Interaction is alleen beschikbaar op Tobii Dynavox I-Series apparaten.

Afbeelding 6.18 Menu Gaze Interaction Settings
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6.1.5.1

Gaze Interaction Settings - Besturingsstatus bekijken

Hiermee wordt de viewer Besturingsstatus geopend, waarin u kunt controleren of de Gaze Interaction software de ogen van
de gebruiker herkent en of de gebruiker goed voor het apparaat zit.

Afbeelding 6.19 Besturingsstatusscherm
De twee stippen die de ogen van de gebruiker voorstellen moeten zich in het midden van de viewer bevinden. Wanneer de witte
driehoek van de afstandsmeter aan de rechterzijde van de viewer ongeveer in het midden staat, binnen het groene gebied, is de
afstand tot het apparaat optimaal.

6.1.5.2

Gaze Interaction Settings - Een nieuwe kalibratie starten

Hiermee wordt een scherm geopend waarin het kalibratieproces wordt gestart. De software kalibreert de blik van de gebruiker
automatisch terwijl hij/zij de punten op het scherm volgt. Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt er een dialoogvenster met de
resultaten van de kalibratie geopend.

6.1.5.3

Gaze Interaction Settings - Oogbesturing pauzeren

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt er een pauzepictogram op het scherm weergegeven. Hiermee kan de gebruiker
de Gaze Interaction tijdelijk stopzetten om zijn of haar ogen rust te gunnen.
Gebruikers kunnen bovendien hun eigen knoppen voor Eye Tracking onderbreken en hervatten toevoegen aan pagina's met behulp van de acties PauseEyeTracking() en ResumeEyeTracking().

6.1.5.4

Gaze Interaction Settings - Instellingen activering

Selecteer een activeringsmethode:
•

Dwell-instellingen
Door dwell te activeren, kan de gebruiker opties kiezen door zijn/haar blik steeds gedurende een bepaalde tijd (dwelltijd)
ergens op te richten.
Selecteer Dwell en selecteer vervolgens de knop Instellingen onder Dwell. Het dialoogvenster Dwell-instellingen
wordt geopend. Selecteer een dwelltijd (hoe lang de gebruiker naar een object moet kijken om het te selecteren).

•

Schakelaarinstellingen
Door de schakelaar te activeren, kan de gebruiker opties kiezen door op een schakelaar op een accessoire of een toetsenbordtoets te drukken.
Selecteer Schakelaar en selecteer vervolgens de knop Instellingen onder Schakelaar. Er wordt een dialoogvenster
geopend.
–

Selecteer een activeringstijd (hoe lang de gebruiker de schakelaar moet activeren om een object te selecteren). Selecteer vervolgens OK.

–

Selecteer het tabblad Wachttijd en selecteer hoe lang de gebruiker moet wachten tot de schakelaar opnieuw geactiveerd kan worden. Selecteer vervolgens OK.
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–
•

Selecteer het tabblad Schakelaar en selecteer een invoerschakelaar. (Als u de schakelaarpoorten op het apparaat
niet gebruikt.) Selecteer vervolgens OK.

Knipperinstellingen
Door knipperen te activeren, kan de gebruiker opties kiezen door gedurende een bepaalde tijd (knippertijd) met zijn/haar
ogen te knipperen.
Selecteer Knipperen en selecteer vervolgens de knop Instellingen onder Knipperen. Er wordt een dialoogvenster
geopend.

6.1.5.5

–

Selecteer een minimale knippertijd. Selecteer vervolgens OK.

–

Selecteer het tabblad Max. tijd en selecteer een maximale knippertijd. Selecteer vervolgens OK.

Gaze Interaction Settings - Feedback

Selecteer het tabblad Feedback in het menu Gaze Interaction Settings. Selecteer een kleur, grootte en type voor de te gebruiken feedback.

Afbeelding 6.20 Menu Gaze Interaction Settings - tabblad Feedback

6.1.5.6

Gaze Interaction Settings - Windows Control

Selecteer het tabblad Windows Control in het menu Gaze Interaction Settings om de modus voor bureaubladtoegang in
te stellen.

Afbeelding 6.21 Menu Gaze Interaction Settings - tabblad Windows Control
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6.1.5.6.1

Gaze Selection

In de modus Gaze Selection van Windows Control kan de gebruiker de standaard Windows omgeving bedienen via een selectiemethode in twee stappen, waardoor de kans op ongewenst klikken afneemt.
6.1.5.6.2

Mouse Emulation

Met de modus Mouse Emulation kan de gebruiker een standaard pc-muisaanwijzer emuleren en besturen op het scherm.

6.1.5.7

Gaze Interaction Settings - Profiel Gaze Interaction

Selecteer het tabblad Profiel Gaze Interaction in het menu Gaze Interaction Settings.

Afbeelding 6.22 Menu Gaze Interaction Settings - tabblad Profiel Gaze Interaction
In het tabblad Profiel Gaze Interaction kunt u tussen verschillende profielen voor Gaze Interaction wisselen. U kunt profielen
maken met behulp van het programma Gaze Interaction Settings op uw bureaublad.

6.1.5.8

Gaze Interaction Settings - Hoorbare melding

Selecteer het tabblad Hoorbare melding in het menu Gaze Interaction Settings. Zie 6.1.8 Hoorbare melding, pagina 38
voor meer informatie over de instellingen voor hoorbare meldingen.
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6.1.6

Instellingen muis

Afbeelding 6.23 Menu Instellingen muis

6.1.6.1

Instellingen muis - Selecteren met

6.1.6.1.1

Dwell

Door dwell te activeren, kan de gebruiker opties kiezen door de cursor gedurende een bepaalde tijd (dwelltijd) ergens op te
plaatsen.
1.

Selecteer Dwell.

2.

Selecteer de blauwe knop Instellingen onder Dwell. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u een dwelltijd kunt
selecteren. (Pas de tijd aan met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag.)

Afbeelding 6.24 Instellingen dwelltijd
6.1.6.1.2

Schakelaar

Door de schakelaar te activeren, kan de gebruiker opties kiezen door op een schakelaar op een accessoire of een toetsenbordtoets te drukken.
1.
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2.

Selecteer de blauwe knop Instellingen onder Schakelaar.

Afbeelding 6.25 Schakelaarinstellingen - Invoerschakelaar
3.

Selecteer een invoerschakelaar.

4.

Selecteer OK.

6.1.6.2

Instellingen muis - Zichtbaarheid schuifbalk

Kies een optie voor de zichtbaarheid van de schuifbalk.

6.1.6.3

Instellingen muis - Markeringsstijl en -kleur

Kies een markeringsstijl en -kleur. (Zie 6.1.7 Markeringsstijl en -kleur, pagina 37.)

6.1.6.4

Instellingen muis - Hoorbare melding

Selecteer het tabblad Hoorbare melding in het menu Instellingen muis. Zie 6.1.8 Hoorbare melding, pagina 38 voor meer
informatie over de instellingen voor hoorbare meldingen.

6.1.7

Markeringsstijl en -kleur

Afbeelding 6.26 Markeringsstijl en -kleur in menu Instellingen muis
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1.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Markeringsstijl om te selecteren hoe geselecteerde objecten visueel opvallen op de
pagina.

Markeringsstijlen
1. Geen markering
2. Kader
3. Omdraaien
4. Overlay
2.

6.1.8

Selecteer de knop Kleur (omcirkeld in Afbeelding 6.26 Markeringsstijl en -kleur in menu Instellingen muis, pagina 37).
Het dialoogvenster Kleur kiezen wordt geopend. Selecteer een markeringskleur. (U kunt ook een aangepaste kleur kiezen in het dialoogvenster Kleur kiezen.)

Hoorbare melding

Een hoorbare melding is één woord of een kort bericht dat wordt afgespeeld om een object te identificeren wanneer de cursor
(of scanmarkering) over het object beweegt. U kunt selecteren dat de hoorbare meldingen door een andere stem worden uitgesproken dan de stem die voor standaardcommunicatie wordt gebruikt. U kunt hoorbare meldingen in- of uitschakelen, het volume en de spreeksnelheid kiezen voor de geselecteerde stem en het geluidsniveau versterken.
In de menu's Instellingen voor alle selectiemethoden is een tabblad Hoorbare melding beschikbaar.

Afbeelding 6.27 Tabblad Hoorbare melding in menu Instellingen simpel aanraken
Op sommige apparaten kunt u kiezen tussen privé- of openbare uitvoer voor de hoorbare melding.

De hoorbare melding is standaard ingesteld op het objectlabel.

1.

Selecteer het selectievakje naast Gebruik om hoorbare meldingen in te schakelen.

2.

Selecteer een stem voor hoorbare meldingen in de vervolgkeuzelijst Stem.
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Zie 6.2 Spraakinstellingen, pagina 39 voor meer informatie over het downloaden van stemmen vanaf
myTobiiDynavox.com.
3.

Selecteer het selectievakje naast Stem versterken om de functie voor volumeversterking in te schakelen.
Als u merkt dat de stem 'overslaat', moet u de functie voor volumeversterking uitschakelen.

4.

Gebruik de schuifregelaar Volume om het volume in te stellen tussen 0 en 100.

5.

Gebruik de schuifregelaar Snelheid om de spreeksnelheid aan te passen. Als u de schuifregelaar van links naar rechts
verplaatst, wordt de spreeksnelheid verhoogd.
Selecteer de knop Spreken rechts van Stemvoorbeeld om te horen hoe de geselecteerde stem en spreeksnelheid
klinken. U kunt de stem wijzigen en de spreeksnelheid verhogen of verlagen totdat u tevreden bent met de gekozen stem
en spreeksnelheid.
De standaardtekst in het tekstvak Stemvoorbeeld is: "Zo klinkt de stem momenteel." U kunt de tekst in het
tekstvak wijzigen door deze te selecteren en uw eigen persoonlijke bericht in te voeren.

6.2

Spraakinstellingen

U kunt een spreekstem voor de Compass software selecteren en aanpassen en uitspraakuitzonderingen beheren voor veelgebruikte woorden.
U kunt een andere spreekstem selecteren voor hoorbare meldingen. (Zie 6.1.8 Hoorbare melding, pagina 38.)

Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Spraakinstellingen.

Afbeelding 6.28 Spraakinstellingen

6.2.1

Stem

Selecteer een spreekstem in de vervolgkeuzelijst Stem.

6.2.2

Stemmen downloaden en beheren

Selecteer de knop Stemmen downloaden en beheren om stemmen te downloaden vanaf myTobiiDynavox.com en deze te
installeren.
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Als u de knop Stemmen downloaden en beheren selecteert, wordt het menu Stemmen beheren geopend.

Afbeelding 6.29 Menu Stemmen beheren

Selecteer een stem en selecteer vervolgens de knop
selecteer het prullenbakpictogram

Installeren om de stem te downloaden en installeren of

om de stem te verwijderen.

Bepaalde stemmen zijn Alleen-lezen en kunnen niet worden verwijderd.

6.2.3

Uitspraken beheren

De spreekstem spreekt woorden mogelijk niet altijd correct uit, vooral in het geval van namen en uit andere talen afgeleide woorden. U kunt alternatieve tekst of fonetische spelling van woorden opslaan om eventuele uitspraakproblemen te verhelpen.
1.

Selecteer de knop Uitspraken beheren in het menu Spraakinstellingen. Het menu Uitspraakuitzonderingen
wordt geopend.

2.

Selecteer de knop Beheren rechtsboven in het scherm.

3.

Selecteer de knop Nieuwe tekstuitzondering of Nieuwe foneemuitzondering.

4.

Er wordt een dialoogvenster geopend. Voer de juiste spelling van het woord in met behulp van het schermtoetsenbord
en voer vervolgens de fonetische spelling in (of selecteer de juiste fonemen). Selecteer vervolgens Opslaan (of OK voor
fonemen) om het dialoogvenster te sluiten en de uitspraakuitzondering op te slaan.

Afbeelding 6.30 Dialoogvenster voor tekstuitzondering

6.2.4

Markeren

U kunt kiezen of de tekst in het berichtvenster wordt gemarkeerd wanneer het wordt uitgesproken. Dan kunt u een markeringsstijl en -kleur selecteren.
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U kunt het markeren inschakelen door het selectievakje naast Markeren te selecteren.

Afbeelding 6.31 Markeren ingeschakeld
Selecteer vervolgens de knop Configureren om het menu Markeren te openen.

Afbeelding 6.32 Menu Markeren
1.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Markeringstype om te kiezen welke elementen u wilt markeren wanneer het berichtvenster wordt uitgesproken.
•
•
•
•

2.

Woord markeren - elk woord wordt gemarkeerd wanneer het wordt uitgesproken.
Woord en symbool markeren - elk woord en het bijbehorende symbool worden gemarkeerd wanneer het woord
wordt uitgesproken.
Zin markeren - elke zin wordt gemarkeerd wanneer deze wordt uitgesproken.
Zin en woord markeren - elke zin wordt gemarkeerd (met markeringsstijl 2) wanneer deze wordt uitgesproken.
Elk woord wordt gemarkeerd (met markeringsstijl 1) wanneer het wordt uitgesproken.

Gebruik de vervolgkeuzelijsten Stijl 1 en Stijl 2 om de markeringsstijl te kiezen bij het uitspreken van de tekst in het
berichtenvenster.
Markeringsstijl 2 is alleen van toepassing wanneer u de optie Zin en woord markeren hebt geselecteerd
in de vervolgkeuzelijst Markeringstype.

Maak een keuze uit de volgende markeringsstijlen:
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•
•
•

Vulkleur - het woord (of de zin) wordt gemarkeerd met de gekozen kleur.
Kaderkleur - het woord (of de zin) krijgt een kader in de gekozen kleur.
Omdraaien - de kleur van de tekst en van de achtergrond worden omgedraaid. (Als de tekst bijvoorbeeld zwart is
en de achtergrond wit, wordt de tekst wit en wordt de tekstachtergrond zwart.)
Tekstkleur - terwijl het woord of de zin wordt uitgesproken, verandert de tekst in de geselecteerde kleur.

•
3.

Kies een kleur voor markeringsstijlen 1 en 2.
Selecteer de kleurknop uiterst rechts van de vervolgkeuzelijst Stijl 1 (omcirkeld in Afbeelding 6.32 Menu Markeren, pagina 41). Het dialoogvenster Kleur kiezen wordt geopend.

Afbeelding 6.33 Dialoogvenster Kleur kiezen
a.

Selecteer een kleur voor de markering.
U kunt een kleur kiezen in de vervolgkeuzelijst Standaardkleuren in het dialoogvenster Kleur kiezen of
u kunt gebruikmaken van de schuifregelaars Rood, Groen en Blauw en Ondoorzichtigheid om een
aangepaste kleur te maken.

6.2.5

b.

Selecteer OK om het dialoogvenster Kleur kiezen te sluiten en uw kleurkeuze op te slaan.

c.

Selecteer de knop Kleur rechts van de vervolgkeuzelijst Stijl 2. Herhaal stap a en b hierboven om een kleur te kiezen voor markeringsstijl 2.

Stem versterken

Vink het selectievakje naast Stem versterken uit om de functie voor volumeversterking uit te schakelen.
Als u merkt dat de stem 'overslaat', moet u de functie voor volumeversterking uitschakelen.

6.2.6

Volume

Gebruik de schuifregelaar Volume om het volume in te stellen tussen 0 en 100.

6.2.7

Snelheid

Gebruik de schuifregelaar Snelheid om de spreeksnelheid aan te passen. Als u de schuifregelaar van links naar rechts verplaatst, wordt de spreeksnelheid verhoogd.

6.2.8

Stemvoorbeeld

Selecteer de knop Spreken rechts van Stemvoorbeeld om te horen hoe de geselecteerde stem en spreeksnelheid klinken. U
kunt de stem wijzigen en de spreeksnelheid verhogen of verlagen totdat u tevreden bent met de gekozen stem en
spreeksnelheid.
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6.3

Interface-instellingen

Gebruik het menu Interface-instellingen om aan te passen of te definiëren hoe bepaalde objecten worden weergegeven op
het scherm. Het menu Interface-instellingen is geordend in tabbladen, waarbij elk tabbladvenster een andere groep besturingselementen en opties biedt.
De opties in Interface-instellingen kunnen variëren naargelang de gebruikte paginaset. De paginaset Navigatiebalk
wordt hier als voorbeeld gebruikt.
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Interface. Het menu
Interface-instellingen wordt geopend in het standaardtabblad Algemene instellingen.

6.3.1

Algemene instellingen

Afbeelding 6.34 Interface-instellingen - Algemene instellingen
Selecteer een startpagina en een toetsenbordpagina. Paginabewerking en toegang tot het menu Instellingen kunnen met een
wachtwoord worden beschermd. Daarnaast kunt u een taal en vensterstijl kiezen.
Op Android-apparaten kunt u bovendien de Android-werkbalk vergrendelen.

Als u de algemene instellingen naar wens hebt aangepast, selecteert u de groene knop Gereed rechtsboven in het scherm.
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6.3.2

Instellingen werk- en navigatiebalk

Afbeelding 6.35 Interface-instellingen - Instellingen werk- en navigatiebalk
Selecteer een locatie voor uw werkbalk en navigatiebalk en schakel de werkbalk in of uit (verbergen).

6.3.3

Instellingen berichtvenster

Afbeelding 6.36 Interface-instellingen - Instellingen berichtvenster
Pas de instellingen voor het berichtvenster naar wens aan: symbolen gebruiken, grote symbolen gebruiken, een zin automatisch
beginnen met een hoofdletter, automatisch een spatie plaatsen tussen woorden, een dikkere, beter zichtbare cursor gebruiken,
het berichtvenster na spraak wissen, woorden uitspreken terwijl ze in het berichtvenster worden ingevoerd, spelfouten tonen en
een aangepast sleufpop-upvenster selecteren.
Selecteer de knop Bladeren om de Paginabrowser te openen en een pop-up te zoeken die u wilt gebruiken voor sleuven (in
sommige paginasets).
Als u de instellingen voor het berichtvenster naar wens hebt aangepast, selecteert u de groene knop Gereed rechtsboven in
het scherm.
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6.3.4

Knopinstellingen

Afbeelding 6.37 Interface-instellingen - Knopinstellingen
Hier kunt u het gebruik van knoppen bijhouden.
De animatiefunctie is op dit moment niet beschikbaar.

Als u Gebruik registreren en Gebruik weergeven selecteert, wordt op elke knop weergegeven hoe vaak deze is gebruikt.
(Zie Afbeelding 6.38 Knopgebruik weergeven (voorbeeld), pagina 45.) Druk op de knop Gegevens wissen om het knopgebruik
terug te zetten naar nul.

Afbeelding 6.38 Knopgebruik weergeven (voorbeeld)
Als u de knopinstellingen naar wens hebt aangepast, selecteert u de groene knop Gereed rechtsboven in het scherm.
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6.3.5

Instellingen leeftijd en vaardigheidsniveau

Afbeelding 6.39 Interface-instellingen - Leeftijd en vaardigheidsniveau
Hiermee wordt de inhoud gewijzigd op basis van uw selectie voor leeftijd en vaardigheidsniveau.
Als u de instellingen voor leeftijd en vaardigheidsniveau naar wens hebt aangepast, selecteert u de groene knop Gereed
rechtsboven in het scherm.

6.4

Werkbalkeditor

U kunt de werkbalk aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen door bijvoorbeeld een nieuwe knop of map toe te voegen, knoppen
of mappen te bewerken of te verwijderen, deze omhoog of omlaag te verplaatsen op de werkbalk of door items op de werkbalk
te verbergen.
De opties voor werkbalkinstellingen kunnen variëren naargelang de gebruikte paginaset. De paginaset Navigatiebalk
wordt hier als voorbeeld gebruikt.
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Werkbalkeditor. Dit
menu toont alle knoppen en mappen, zowel verborgen als zichtbaar, op uw werkbalk.

Afbeelding 6.40 Werkbalkinstellingen configureren
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Selecteer Beheren rechtsboven in het scherm om de werkbalk te bewerken. Er wordt boven aan het menu Werkbalk configureren een knoppenbalk geopend waarmee u de werkbalk kunt bewerken.

Afbeelding 6.41 Knoppenbalk in menu Werkbalk configureren
•

Selecteer Nieuwe knop of Nieuwe map om een dialoogvenster te openen en een nieuwe knop of map toe te voegen.

Afbeelding 6.42 Nieuwe knop

Afbeelding 6.43 Nieuwe map
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•

U kunt een map of knop bewerken door deze te selecteren (er wordt een blauw vinkje op het object weergegeven) en
vervolgens Bewerken te selecteren. Het dialoogvenster Werkbalkknop of Werkbalkmap wordt geopend, waarin u
het object kunt bewerken.

Afbeelding 6.44 Werkbalkitem bewerken
Als u de opdracht Pagina openen selecteert, moet u ook de pagina toewijzen die wordt geopend wanneer
de knop wordt geselecteerd.
–

Als u een werkbalkknop of -map wilt verplaatsen, selecteert u deze en selecteert u vervolgens Naar boven verplaatsen of Naar beneden verplaatsen.

–

Als u een werkbalkknop of -map wilt verbergen, selecteert u deze en selecteert u vervolgens Verbergen.

–

Als u een verborgen item wilt weergeven, selecteert u Weergeven.
Als u een verborgen item in de lijst selecteert, wordt de knop Verbergen op de knoppenbalk gewijzigd in
Weergeven.

–

Als u een item wilt verwijderen, selecteert u dit en selecteert u vervolgens het prullenbakpictogram

.

Als u de werkbalkinstellingen naar wens hebt aangepast, selecteert u de groene knop Gereed rechtsboven in het scherm.
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7

Snelheidsverbetering

De Compass software biedt functies voor snelheidsverbetering, waarmee de gebruiker sneller en efficiënter kan communiceren.
Dankzij de functies het uitbreiden van afkortingen en woordvoorspelling hoeft de gebruiker met het schermtoetsenbord slechts
enkele letters in het berichtvenster in te voeren, waarna de software woordkeuzen voorspelt.
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens
Snelheidsverbetering.

Afbeelding 7.1 Instellingen snelheidsverbetering

7.1

Uitbreidingen voor afkortingen

U kunt uw eigen lijst met afkortingen samenstellen voor veelgebruikte woorden (zoals namen van vrienden en familie, plaatsen
en huisdieren).
Controleer of het selectievakje naast Afkortingen automatisch uitbreiden van het menu Snelheidsverbetering
is geselecteerd voor gebruik van de gemaakte afkortingen.

7.1.1
1.

Volledige tekst voor een afkorting toevoegen
Selecteer de knop Beheren in het gedeelte Afkortingen automatisch uitbreiden. Het menu Volledige tekst voor
afkortingen wordt geopend.

Afbeelding 7.2 Menu Volledige tekst voor afkortingen
2.

Selecteer de knop Beheren. Er wordt een knoppenbalk weergegeven.
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3.

Selecteer de knop Nieuw om het dialoogvenster Volledige tekst voor afkorting te openen.

Afbeelding 7.3 Nieuwe volledige tekst voor afkorting
4.

Voer in het tekstvak Afkorting met behulp van het systeemtoetsenbord enkele letters in die staan voor het woord dat u
wilt afkorten. (Voer bijvoorbeeld "fi" in voor "Fikkie".)

5.

Voer het gehele woord in het tekstvak Volledige tekst in.

6.

Selecteer Opslaan.

7.

Selecteer Gereed rechtsboven in het scherm.

Voer de afkorting in het berichtvenster in. Als u vervolgens op de spatiebalk drukt, wordt automatisch de volledige tekst van de
afkorting weergegeven.
De afkorting moet op precies dezelfde manier als deze is ingesteld in het berichtvenster worden ingevoerd. Als u bijvoorbeeld de afkorting "als" hebt gemaakt (zonder spaties tussen de letters), wordt de volledige tekst voor de afkorting niet weergegeven als u "a l s" in het berichtvenster invoert.

7.1.2
1.

Volledige tekst voor afkorting bewerken:
Selecteer de knop Beheren in het gedeelte Afkortingen automatisch uitbreiden. Het menu Volledige tekst voor
afkortingen wordt geopend.

Afbeelding 7.4 Menu Volledige tekst voor afkortingen
2.

Selecteer de knop Beheren. Er wordt een knoppenbalk weergegeven.

3.

Selecteer de afkorting die u wilt aanpassen.
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4.

Selecteer de knop Bewerken om het dialoogvenster Volledige tekst voor afkorting te openen.

Afbeelding 7.5 Volledige tekst voor afkorting bewerken
5.

Breng uw wijzigingen aan in het tekstvak Volledige tekst.

6.

Selecteer Opslaan.

7.

Selecteer Gereed rechtsboven in het scherm.

7.2

Woordvoorspelling

Woordvoorspelling kan op elke pagina met een berichtvenster en voorspellingsknoppen worden gebruikt. Terwijl de gebruiker
een bericht samenstelt, voorspelt de voorspellingsfunctie woordkeuzen en geeft deze woordenschatopties voor snelle selectie.
Deze woordenschatopties worden op de voorspellingsknoppen weergegeven.
U kunt voorspellingsfuncties activeren en deactiveren in het menu Snelheidsverbetering.

Afbeelding 7.6 Instellingen woordvoorspelling in menu Snelheidsverbetering

Tobii Dynavox Compass Gebruikershandleiding v.2.2 - nl-NL

7 Snelheidsverbetering

51

1.

Selecteer de knop Instellingen in het gedeelte Voorspelling van het menu Snelheidsverbetering. Het menu Instellingen voorspelling wordt geopend.
Controleer of het selectievakje Ingeschakeld is geselecteerd. Woordvoorspelling is standaard ingeschakeld.
Vink het selectievakje uit om automatische woordvoorspelling uit te schakelen.

Afbeelding 7.7 Instellingen voorspelling
2.

Vink de volgende selectievakjes in het menu Instellingen voorspelling aan of uit om de volgende functies voor woordvoorspelling in of uit te schakelen:
•
•

•
•
•
•

7.3

Symbolen tonen bij voorspellingen - deze functie is ook standaard ingeschakeld. Vink het selectievakje uit om
symbolen te verbergen.
Woorden slechts een keer voorspellen - als deze functie is ingeschakeld, heeft de gebruiker maar één kans om
een woord op een voorspellingsknop te selecteren. Als een woord niet wordt geselecteerd, wordt dat woord niet
opnieuw voorspeld totdat de gebruiker het woord heeft voltooid, door eindinterpunctie of een spatie toe te voegen.
Contextvoorspelling uit - wanneer deze functie is ingeschakeld, voorspelt de Compass software geen woordselecties op basis van de grammaticale structuur of woordvolgorde van de zin die wordt ingevoerd.
Voorspelling van volgende letter - wanneer deze functie is ingeschakeld, worden letters op het toetsenbord die
op basis van de ingevoerde letter of letterreeks geen haalbare optie vormen, gedeactiveerd.
Woorden op knoppen niet voorspellen - wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt een woord dat al op een
knop op de huidige pagina wordt weergegeven, niet voorspeld.
Voorspellingen leren - hiermwanneer deze functie is ingeschakeld, leert de Compass software veelgebruikte
woorden en worden deze woorden als voorspellingsopties toegevoegd.

Berichtgeschiedenis
De functionaliteit van de berichtgeschiedenis op de werkbalk is momenteel alleen beschikbaar in de paginasets Navigator en All Access.

In de berichtgeschiedenis wordt alles opgeslagen wat is uitgesproken of ingevoerd in het berichtvenster. De berichtgeschiedenis kan worden gebruikt om een bericht te herhalen, om het bericht op te slaan in een onderwerppagina of een andere pagina of
om een e-mail samen te stellen.
U kunt kiezen hoe lang berichten in de berichtgeschiedenis opgeslagen blijven (variërend van één week tot altijd).
U kunt op trefwoorden zoeken in de berichtgeschiedenis. Enkele items kunnen uit de berichtgeschiedenis worden verwijderd of
de gehele geschiedenis kan worden gewist.
Instellingen voor de berichtgeschiedenis worden geselecteerd via het menu Snelheidsverbetering.
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U kunt de berichtgeschiedenis openen via de knop Berichtgeschiedenis op de werkbalk van uw paginaset Navigator of All
Access.

Afbeelding 7.8 Instellingen berichtgeschiedenis in menu Snelheidsverbetering

7.3.1
1.

Instellingen berichtgeschiedenis
Selecteer de knop Instellingen in het gedeelte Berichtgeschiedenis van het menu Snelheidsverbetering. Het menu Instellingen berichtgeschiedenis wordt geopend.

Afbeelding 7.9 Instellingen berichtgeschiedenis
2.

U kunt de berichtgeschiedenis gebruiken bij zinsvoorspelling door het selectievakje Ingeschakeld naast Geschiedenis gebruiken bij zinsvoorspelling te selecteren.

3.

Selecteer hoelang, tussen zeven dagen en altijd, u de berichtgeschiedenis wilt bewaren.

4.

Selecteer Wissen om uw berichtgeschiedenis te wissen. Er wordt een bevestigingsdialoogvenster geopend. Selecteer
Ja in het dialoogvenster om uw berichtgeschiedenis te wissen.

5.

Selecteer OK om de instellingen voor de berichtgeschiedenis op te slaan.

7.3.2
1.

Berichtgeschiedenis openen
Selecteer Berichtgeschiedenis op de werkbalk (alleen paginasets All Access en Navigator).
U kunt naar een specifiek bericht zoeken in uw berichtgeschiedenis. De knop Zoeken is omcirkeld in Afbeelding 6.38 Knopgebruik weergeven (voorbeeld), pagina 45.
Deze functie is voorgeprogrammeerd in de paginasets All Access en Navigator. In andere paginasets moet u
een knop programmeren met Acties om de functie Berichtgeschiedenis te kunnen gebruiken.
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2.

Selecteer het pictogram Verzenden naar (omcirkeld in Afbeelding 7.10 Berichtgeschiedenis geselecteerd in paginaset
All Access, pagina 54) rechts van het bericht.

Afbeelding 7.10 Berichtgeschiedenis geselecteerd in paginaset All Access
3.

54

Selecteer de bestemming waarnaar u het bericht wilt verzenden. (Of selecteer het prullenbakpictogram om het bericht
te verwijderen.)
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8

Woordenschat

De meeste woordenschatitems worden in mappen opgeslagen. U kunt woordenschatitems bewerken, kopiëren, verwijderen, de
volgorde van weergave op het scherm wijzigen en nieuwe items toevoegen met behulp van het menu Woordenschat.
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Woordenschat.

Afbeelding 8.1 Menu Woordenschat
Selecteer de map Woordenlijsten, Mijn zinnen of Onderwerpen.

Afbeelding 8.2 Menu Woordenschat - Woordenlijsten (voorbeeld)
Navigeer door de mappen (gebruik de pijlknop linksboven in het scherm om omhoog te gaan in de verschillende niveaus in de
mappen). Selecteer een map om deze te openen.
Als u een map of item wilt bewerken, selecteert u Beheren rechtsboven in het scherm.
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Als u een nieuwe map of nieuw item toevoegt, navigeer dan naar het niveau waarop u de map of het item wilt toevoegen en selecteer vervolgens Beheren.

Afbeelding 8.3 Menu Woordenschat bewerken (voorbeeld)
Wanneer u de knop Beheren selecteert, wordt er een knoppenbalk geopend.

Afbeelding 8.4 Knoppenbalk in scherm Woordenschat
Selecteer het item dat u wilt aanpassen. Selecteer vervolgens de bijbehorende knop op de knoppenbalk.
•

Bewerken - hiermee wordt het deelvenster Eigenschappen woordenschat geopend met standaard het tabblad Bewerken geopend.

Afbeelding 8.5 Deelvenster Eigenschappen woordenschat
U kunt hier een nieuw label invoeren, bladeren naar een symbool en/of een bericht toevoegen of wijzigen.
Als u een map bewerkt, is het veld Bericht niet aanwezig.

Selecteer het tabblad Eigenschappen in het deelvenster Eigenschappen woordenschat om de leeftijd en het vaardigheidsniveau te wijzigen voor het item dat u bewerkt.
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•
•
•

•

•

Kopiëren - hiermee wordt het scherm Een map selecteren geopend. Navigeer door de niveaus naar de map waarnaar u wilt kopiëren.
Volgorde - gebruik de knop Eerste, de pijl naar links, de pijl naar rechts of de knop Laatste boven aan het scherm om
de volgorde van het geselecteerde item te wijzigen.
Nieuwe map - hiermee maakt u een nieuwe map. Gebruik het schermtoetsenbord om een label en symbool in te voeren
voor de nieuwe map. Selecteer het tabblad Eigenschappen in het deelvenster Eigenschappen woordenschat om de
leeftijd en het vaardigheidsniveau voor de nieuwe map te definiëren.
Nieuw item - hiermee maakt u een nieuw item. Gebruik het schermtoetsenbord om een label, symbool en bericht in te
voeren voor het nieuwe item. Selecteer het tabblad Eigenschappen in het deelvenster Eigenschappen woordenschat
om de leeftijd en het vaardigheidsniveau voor het nieuwe item te definiëren.
Item verwijderen - selecteer het prullenbakpictogram
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9

Vaardigheidsniveaus
Niet beschikbaar voor Duitse taalinhoud.

Sommige paginasets beschikken over de functie Vaardigheidsniveaus. Als uw paginaset Niveaus ondersteunt, wordt er een
knop Niveaus weergegeven in het menu Instellingen.
Een van de meest verrassende functies van de Compass software is het gemak waarmee u een vaardigheidsniveau omhoog
kan gaan naarmate de communicatievaardigheden van uw gebruiker beter worden.
In het menu Niveaus kunt u snel en eenvoudig kiezen uit vaardigheidsniveaus om de best passende hulpmiddelen, inhoud en
knopgrootte te verkrijgen. Het menu Niveaus biedt bovendien toegang tot overzichtvideo's en stelt u in staat om bijvoorbeeld
uw thema's, toetsenbordindelingen en snelle kreten te configureren.
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Niveaus.

Afbeelding 9.1 Instellingen niveaus (paginaset Navigatiebalk)
1.

Selecteer een passend niveau in de tabbladen Vaardigheidsniveau boven aan het scherm.
Selecteer de knop Inleiding in vaardigheidsniveaus onder de beschrijving van het niveau en bekijk de video('s) voor meer informatie over de niveaus.

2.

Pas uw instellingen aan onder Niveau configureren.
Selecteer een hulpmiddel om een dialoogvenster te openen. De dialoogvensters voor Snelle kreten en Thema's voor
de paginaset Navigatiebalk (niveau 3) worden afgebeeld in Afbeelding 9.2 Instellingen snelle kreten op pagina Niveaus
(paginaset Navigatiebalk), pagina 58 en Afbeelding 9.3 Instellingen thema's op pagina Niveaus (paginaset Navigatiebalk), pagina 59.

Afbeelding 9.2 Instellingen snelle kreten op pagina Niveaus (paginaset Navigatiebalk)
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Afbeelding 9.3 Instellingen thema's op pagina Niveaus (paginaset Navigatiebalk)
In het menu Niveaus kunt u ook uw werkbalk configureren.

3.

Als u wijzigingen aanbrengt in een dialoogvenster, kunt u de groene knop Toepassen selecteren om het dialoogvenster
te sluiten en uw wijzigingen op te slaan.

4.

Als u dit hebt gedaan, selecteert u de groene knop Gereed rechtsboven in het scherm.
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10 Paginabrowser
De Paginabrowser biedt de snelste manier om een pagina te vinden die u wilt openen of bewerken. U kunt op naam naar een
pagina zoeken of door de mappen bladeren en voorbeelden van pagina's bekijken voordat u deze opent. Ook kunt u met de Paginabrowser een nieuwe pagina maken.
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Paginabrowser.

Afbeelding 10.1 Paginabrowser (voorbeeld - paginaset Navigatiebalk)
Met de pictogrammen rechtsboven in het scherm (omcirkeld in Afbeelding 10.1 Paginabrowser (voorbeeld - paginaset Navigatiebalk), pagina 60) kunt u de pagina's en mappen weergeven in een raster (standaard) of lijst.
Gebruik de pijlknop linksboven in het scherm (omcirkeld in Afbeelding 10.1 Paginabrowser (voorbeeld - paginaset Navigatiebalk), pagina 60) om omhoog te gaan in de verschillende niveaus in de mappen. Selecteer een map om deze te openen en de
pagina's erin weer te geven. Als u een pagina selecteert, wordt een grote miniatuur van de pagina geopend.

Afbeelding 10.2 Geselecteerde pagina in Paginabrowser
Selecteer simpelweg Openen om de geselecteerde pagina te openen of Editor om de bewerkingswerkbalk te openen en de
pagina te bewerken. (Zie 12 De Compass editor, pagina 67.)
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11 Een object op een pagina aanpassen
U kunt uw pagina's eenvoudig aanpassen. U kunt voor een object, maar ook voor de pagina zelf, eigenschappen aanpassen
zoals symbool, label, hoorbare melding, indeling, uit te voeren acties bij selectie, enzovoort.
1.

Selecteer de knop Aanpassen op het scherm.
•

In alle paginasets behalve All Access en Navigator bevindt de knop Aanpassen zich rechtsboven in het scherm. (Zie
Afbeelding 11.1 Knop Aanpassen - alle paginasets behalve All Access en Navigator, pagina 61.)

Afbeelding 11.1 Knop Aanpassen - alle paginasets behalve All Access en Navigator
•

In de paginasets All Access en Navigator bevindt de knop Aanpassen zich rechtsonder in het scherm. (Zie Afbeelding 11.2 Knop Aanpassen - paginasets All Access en Navigator, pagina 61.)

Afbeelding 11.2 Knop Aanpassen - paginasets All Access en Navigator
Als de werkbalk is uitgeschakeld, wordt er een dialoogvenster met twee opties geopend wanneer u de knop
Aanpassen selecteert: Wijzigen of Instellingen. Selecteer Aanpassen.
De aanpasmodus wordt geopend (er verschijnt een rode balk onder aan het scherm met het bericht "Aanpasmodus. Selecteer een object dat moet worden aangepast").

Afbeelding 11.3 Aanpasmodus
2.

Selecteer het object op de pagina dat u wilt aanpassen. (Of selecteer de pagina zelf.)

Het deelvenster Eigenschappen van het object wordt geopend.
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De onderstaande instructies gelden specifiek voor het aanpassen van een knop, aangezien dat pagina-object het meest wordt
aangepast, maar alle pagina-objecten worden veelal op een soortgelijke manier aangepast – het deelvenster Eigenschappen
verschilt echter per object, afhankelijk van de eigenschappen van het betreffende object.

11.1 Een knop aanpassen

Afbeelding 11.4 Deelvenster Knopeigenschappen - tabblad Inhoud geopend
Het deelvenster Knopeigenschappen bevat zes tabbladen:

11.1.1

Tabblad Inhoud

Op het tabblad Inhoud kunt u een label, bericht en symbool toewijzen en kunt u acties kiezen die worden uitgevoerd wanneer
de betreffende knop wordt geselecteerd.
1.

2.

Label
Het label wordt op de knop weergegeven.
a.

Selecteer het veld Label of het toetsenbordpictogram rechts van het veld Label.

b.

Voer het nieuwe label in met behulp van het schermtoetsenbord.

c.

Selecteer Gereed op het schermtoetsenbord.

Bericht
Het bericht wordt niet op de knop weergegeven. Berichten kunnen worden gebruikt voor langere of ingewikkeldere teksten. Als het label van de knop bijvoorbeeld "Adres" is, is het bericht het adres van de gebruiker. Bij gebruik van berichten moet u de bijbehorende acties eraan toewijzen. Dit kan worden gebruikt met acties zoals Bericht invoegen of Bericht
uitspreken. (Zie 4. Acties hieronder.)
a.

Selecteer het veld Bericht.

b.

Selecteer de knop Vervangen.

c.

Voer het nieuwe bericht in met behulp van het schermtoetsenbord.

d.

Selecteer Gereed op het schermtoetsenbord.
Als u Terugzetten selecteert, wordt het bericht teruggezet naar de tekst in het veld Label.

3.

Symbool
Met behulp van symbolen kunnen gebruikers concepten sneller en eenvoudiger associëren.

Een symbool toewijzen of wijzigen:
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a.

Selecteer de blauwe knop Selecteren... naast het veld Symbool. Er worden suggesties voor symbolen gegeven op
basis van het ingevoerde label, maar u kunt ook zoeken naar andere symbolen met behulp van het zoekveld boven
aan het scherm. Selecteer hiervoor het zoekveld en voer met het schermtoetsenbord in waar u naar zoekt.

b.

Selecteer een symbool. Wanneer een symbool is geselecteerd, wordt er een blauw vinkje overheen geplaatst. Als u
toch een ander symbool wilt kiezen, selecteert u dit simpelweg. De eerste selectie wordt dan automatisch ongedaan
gemaakt.
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U kunt ook het tabblad Beelden selecteren om naar een foto of tekening te bladeren of, als uw apparaat
over een ingebouwde camera beschikt, om een foto te nemen met de camera.

Afbeelding 11.5 Een symbool selecteren
c.
4.

Selecteer de groene knop Selecteren rechtsboven in het scherm.

Acties
U kunt acties toewijzen aan knoppen, die dan een taak uitvoeren. Of u nu een label rechtstreeks vanaf een knop wilt uitspreken of tekst wilt samenstellen in een berichtvenster, al dit soort acties moeten aan de knop worden toegewezen.

Acties toewijzen:
a.

Selecteer het veld Acties. De Scripteditor wordt geopend.

b.

Selecteer welk type acties u zoekt in de vervolgkeuzelijst in het linkerdeelvenster van de Scripteditor. Als u bijvoorbeeld acties toewijst aan een knop, selecteert u Knoppen in de lijst. Hierdoor krijgt u een lijst te zien met populaire
knopacties.

Afbeelding 11.6 Scripteditor - vervolgkeuzelijst
c.

In het linkerdeelvenster wordt een lijst met beschikbare acties weergegeven. Als u bijvoorbeeld Knoppen hebt geselecteerd, worden knopacties weergegeven met een korte beschrijving van elke actie.
Selecteer het potloodpictogram naast een actie om variaties van de actie te bekijken.
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d.

Selecteer de actie die u aan de knop wilt toewijzen. Terwijl u items selecteert, worden acties die zijn toegewezen
aan de knop weergegeven in een lijst in het rechterdeelvenster.
U kunt acties verwijderen door items in de lijst met toegewezen acties te selecteren en vervolgens het rode prullenbakpictogram

e.

11.1.2

boven aan het scherm te selecteren.

Nadat u acties hebt toegewezen, selecteert u de groene knop Gereed rechtsboven in het scherm.

Tabblad Lettertype

Er zijn verschillende lettertypen beschikbaar voor alle tekst, waaronder knoplabels. Selecteer het tabblad Lettertype om een lettertype, stijl, grootte en kleur te kiezen.

Afbeelding 11.7 Tabblad Lettertype

11.1.3

Tabblad Indeling

Op het tabblad Indeling kunt u het knoptype en de indeling wijzigen. Als u het knoptype wilt wijzigen, selecteert u een nieuw
knoptype in de vervolgkeuzelijst Knoptype:

Afbeelding 11.8 Tabblad Indeling

11.1.3.1
•
•

•
•
•

Knoptype

Standaard - knoppen bevatten doorgaans een label of een symbool en er zijn acties aan toegewezen.
Woordvoorspeller - een woordvoorspellerknop voorspelt de volgende logische woordkeuze en geeft verschillende opties die snel kunnen worden geselecteerd. Deze knoppen worden doorgaans gebruikt op toetsenborden en spellingspagina's en stellen de gebruiker in staat om veel sneller te communiceren.
Groep - knoppen beschikken over meerdere kleine knoppen. Met behulp van groepknoppen kunnen mensen die gebruikmaken van de selectiemethode Scannen sneller keuzes maken.
Zinsvoorspeller - zinsvoorspellerknoppen zijn vergelijkbaar met woordvoorspelling en voorspellen logische zinnen.
Tekenvoorspeller - ook de tekenvoorspellerknoppen zijn vergelijkbaar met woordvoorspelling en voorspellen de volgende logische letter op basis van de ingevoerde letter of letterreeks.

Er zijn bovendien verschillende indelingsopties (de plaatsing van symbolen en labels) beschikbaar om tegemoet te komen aan
de voorkeuren en behoeften van de gebruiker. Selecteer de knop Symboolindeling om een indeling voor de knop te kiezen.
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11.1.4

Tabblad Stijl

Er zijn veel stijlen beschikbaar, inclusief verschillende vormen, vulkleuren, randkleuren, randdiktes, randstijlen en
kleurovergangen.
Veeg of schuif omlaag in het tabblad Stijl om alle stijlopties te zien.

Afbeelding 11.9 Tabblad Stijl

11.1.5

Tabblad Toegang

Afbeelding 11.10 Tabblad Toegang
Voor gebruikers die gebruikmaken van hoorbaar scannen zijn hier velden voor hoorbare meldingen en rij-/kolommeldingen beschikbaar. De rij-/kolommelding wordt gebruikt als de knop de eerste knop in de rij of kolom is.
Een hoorbare melding invoeren:
1.

Selecteer Vervangen.

2.

Voer de nieuwe hoorbare melding in met behulp van het schermtoetsenbord.

3.

Selecteer Gereed op het schermtoetsenbord.

Vink het selectievakje Alleen aanraken aan om ervoor te zorgen dat de knop bij het scannen wordt overgeslagen.
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11.1.6

Tabblad Diversen

Afbeelding 11.11 Tabblad Diversen
Selecteer het selectievakje naast Verborgen om de knop te verbergen.
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12 De Compass editor
Met de Compass editor kunt u een pagina naar uw eigen specificaties bewerken of een geheel nieuwe pagina maken. (Zie 13
Een pagina maken, pagina 75).
Zie 11 Een object op een pagina aanpassen, pagina 61 als u een object op een pagina slechts wilt aanpassen, bijvoorbeeld om het symbool of de actie van een knop te wijzigen of om de indeling of stijl van een object te wijzigen.
Selecteer de knop Editor in het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22). De bewerkingswerkbalk wordt boven aan de pagina weergegeven.
De bewerkingswerkbalk wordt ook automatisch geopend wanneer u een nieuwe pagina maakt met behulp van Paginabrowser of Paginamaker.
De bewerkingswerkbalk bevat alle benodigde hulpmiddelen voor het maken en bewerken van pagina's.

Afbeelding 12.1 Bewerkingswerkbalk

12.1 Bestand

Afbeelding 12.2 Bestand
Nieuw

Hiermee maakt u een nieuwe pagina.

Nieuw vanaf sjabloon

Hiermee maakt u een nieuwe pagina met behulp van een sjabloon of 'zoals' een bestaande
pagina.

Opslaan

Hiermee worden alle wijzigingen aan de momenteel geopende pagina opgeslagen.

Openen

Hiermee wordt het menu Pagina selecteren geopend en kunt u een nieuwe pagina openen om
te bewerken. (Als u een nieuwe pagina opent, wordt de momenteel geopende pagina
gesloten.)

Terugzetten

Hiermee worden alle wijzigingen geannuleerd die op de momenteel geopende pagina zijn uitgevoerd sinds deze voor het laatst is opgeslagen.

Paginagrootte

Selecteer een paginaformaat (of maak een aangepast paginaformaat) dat geschikt is voor het
gebruikte apparaat en kies de posities van de navigatiebalk en werkbalk (links, rechts, bovenaan, onderaan of uit).

Macro's

Hiermee wordt de Macro-editor geopend.

Voorkeuren

Hiermee worden de voorkeuren voor de editor gewijzigd.
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12.2 Bewerken

Afbeelding 12.3 Bewerken
De opties voor Bewerken variëren naargelang de geselecteerde objecten op de pagina. Als er bijvoorbeeld een tabbladbesturingselement is geselecteerd, is er een optie beschikbaar om een nieuw tabblad toe te voegen. Als er een standaardknop is geselecteerd, zijn er opvulopties beschikbaar. (De opties die in Afbeelding 12.3 Bewerken, pagina 68 worden getoond, zijn opties
voor een groepsknop.)
Ongedaan maken

Hiermee wordt de laatst gemaakte wijziging ongedaan gemaakt. (In de software kunnen meerdere stappen ongedaan worden gemaakt of opnieuw worden uitgevoerd.)

Opnieuw

Hiermee wordt de laatst gemaakte wijziging opnieuw uitgevoerd. (In de software kunnen meerdere stappen ongedaan worden gemaakt of opnieuw worden uitgevoerd.)

Verwijderen

Hiermee wordt het geselecteerde object permanent van de pagina verwijderd.

Dupliceren

Hiermee wordt het geselecteerde object gekopieerd en wordt de kopie direct naast het geselecteerde object geplaatst.

Knippen

Hiermee worden de geselecteerde objecten van de pagina verwijderd en opgeslagen op het
klembord, zodat de objecten weer op de pagina of op een andere pagina kunnen worden
geplakt.

Kopiëren

Hiermee wordt een kopie gemaakt van de geselecteerde objecten en deze wordt opgeslagen
op het klembord, zodat de kopie ergens anders op de pagina of op een andere pagina kan worden geplakt.

Plakken

Hiermee wordt een geknipt of gekopieerd object geplakt.

Bovenliggend object
selecteren

Hiermee wordt de selectie gewijzigd naar het bovenliggende object van het object dat oorspronkelijk was geselecteerd. Als er bijvoorbeeld een knop in een groepsvak was geselecteerd,
is het groepsvak het bovenliggende object van de knop.

Inhoud selecteren

Hiermee wordt alle inhoud (inclusief label, symbool en alle objecten in een groepsknop of
groepsvak) van het geselecteerde object geselecteerd.

Inhoud wissen

Hiermee wordt alle inhoud (inclusief label, symbool, hoorbare melding en alle objecten in een
groepsknop of groepsvak) van het geselecteerde object verwijderd.

12.3 Selecteren

Afbeelding 12.4 Selecteren
Selecteren

Hiermee selecteert u één object op de pagina (of de pagina zelf).

Meerdere opties
selecteren

Hiermee selecteert u meerdere objecten op de pagina. (Dit hulpmiddel werkt hetzelfde als het
ingedrukt houden van de Ctrl-toets op het toetsenbord terwijl u met de muis op meerdere objecten klikt.)

Uitwaaieren

Hiermee worden kopieën van een geselecteerd object uitgewaaierd om een rechthoekig raster
te maken.

68

12 De Compass editor

Tobii Dynavox Compass Gebruikershandleiding v.2.2 - nl-NL

Scanvolgorde

Hiermee stelt u de volgorde in waarop de objecten op de pagina worden gescand.

Vergrendelen

Hiermee wordt een object 'vergrendeld', zodat het niet kan worden bewerkt. Als u het hulpmiddel Vergrendelen selecteert, worden op elk object op de pagina (en de pagina zelf) vergrendelpictogrammen geplaatst. Selecteer elk object dat u wilt vergrendelen. Het bijbehorende
vergrendelpictogram
verandert van groen naar rood, hetgeen aangeeft dat het object is
vergrendeld. (Om het object te ontgrendelen, selecteert u het hulpmiddel Vergrendelen opnieuw en selecteert u het object dat u wilt ontgrendelen.)

Meten

Hiermee worden de afmetingen van het geselecteerde object of gebied gegeven.

12.4 Knoppen

Afbeelding 12.5 Knoppen
Standaard

Hiermee wordt een 'standaard' (rechthoekige) knop geplaatst.

Groep

Hiermee wordt een groepsknop geplaatst.
(Een groepsknop is een knop waarin u andere objecten kunt plaatsen [een knop met meerdere
objecten]).

Woordvoorspeller

Hiermee wordt een woordvoorspellerknop geplaatst.
(Een woordvoorspellerknop voorspelt de woordkeuze van de gebruiker terwijl een bericht
wordt samengesteld in het berichtvenster.)

Zinsvoorspeller

Hiermee wordt een zinsvoorspellerknop geplaatst.
(Een zinsvoorspellerknop werkt hetzelfde als een woordvoorspellerknop, maar voorspelt een
zin.)

Tekenvoorspeller

Hiermee wordt een tekenvoorspellerknop geplaatst.
(Een tekenvoorspellerknop werkt hetzelfde als een woordvoorspellerknop, maar voorspelt het
volgende teken op basis van de door de gebruiker gekozen letter of letterreeks.)

(Rechthoekige) hotspot

Hiermee wordt een rechthoekige hotspot geplaatst.
(Hotspots worden doorgaans over delen van beelden of visuele scènes op een pagina geplaatst. De hotspot wordt vervolgens zodanig geprogrammeerd dat er een bepaalde actie
wordt uitgevoerd zodra deze wordt geselecteerd.)

(Onzichtbare) hotspot

Hiermee wordt een onzichtbare hotspot geplaatst.
(Aan een onzichtbare hotspot kunnen acties worden toegewezen, maar de hotspot heeft geen
randen, kleur, symbool of andere zichtbare kenmerken.)

Vrijevormknop

Hiermee kunt u een knop in elke gewenste vorm tekenen.
(Raak het scherm van uw apparaat aan en beweeg uw vinger [of muis als u gebruikmaakt van
de bewerkingssoftware] over de pagina tot de knop de gewenste grootte en vorm heeft.)

Om een knop op de pagina te plaatsen, selecteert u simpelweg het bijbehorende knophulpmiddel en selecteert u vervolgens
een locatie op de pagina.
Om een knop op de pagina te tekenen, raakt u het scherm van uw apparaat aan en gebruikt u uw vinger (of muis als u gebruikmaakt van de bewerkingssoftware) om de knop te tekenen.
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Als u de grootte van de knop wilt aanpassen, selecteert u de knop en beweegt u uw vinger (of de muis) over de rand of hoek
van de knop tot er een dubbele pijl wordt weergegeven. Sleep vervolgens tot de knop de gewenste grootte en vorm heeft.
Nadat u de knop hebt getekend, selecteert u de knop en selecteert u vervolgens de knop Eigenschappen linksboven op de
knop. (Zie Afbeelding 12.6 Knop Eigenschappen op knop, pagina 70.)

Afbeelding 12.6 Knop Eigenschappen op knop
Het deelvenster Knopeigenschappen wordt geopend. Gebruik het deelvenster Knopeigenschappen om een knop aan te passen, bijvoorbeeld om een label, bericht en symbool toe te wijzen aan de knop, het uiterlijk te wijzigen en acties toe te voegen.
Raadpleeg 11 Een object op een pagina aanpassen, pagina 61.

12.5 Label (andere objecten dan knoppen)

Afbeelding 12.7 Label (andere objecten dan knoppen)
Label

Hiermee kunt u overal op de pagina tekst plaatsen.

Symbool

Hiermee kunt u overal op de pagina een symbool plaatsen.
Nadat u het symbool hebt geplaatst (er wordt een begrenzingsvak, of plaatsaanduiding, weergegeven op de pagina), selecteert u de knop Eigenschappen linksboven in het begrenzingsvak.
Het deelvenster Symbooleigenschappen wordt geopend. Hierin kunt u het gewenste symbool
selecteren.

Berichtvenster

Hiermee wordt een berichtvenster op de pagina geplaatst.

Tabblad

Hiermee plaatst u een tabbladbesturingselement.
Selecteer het tabbladbesturingselement om aanvullende tabbladen toe te voegen. Selecteer
vervolgens Bewerken > Nieuw tabblad.

Groepsvak

Hiermee plaatst u een groepsvak op de pagina.
(Een groepsvak fungeert als 'container' voor groepen knoppen, selectievakjes, keuzerondjes of
andere objecten.)

Woordenschatraster

Hiermee plaatst u een woordenschatraster op de pagina.
Nadat u het woordenschatraster hebt geplaatst, selecteert u de knop Eigenschappen linksboven in het raster om in woordenschatbronnen te bladeren en er één te selecteren.

Video

Hiermee plaatst u een video-object op de pagina.
Nadat u het video-object hebt geplaatst, selecteert u de knop Eigenschappen linksboven in het
object om een video te selecteren.

Lijn

Hiermee plaatst u een lijn op de pagina.
Om een lijn op de pagina te tekenen, raakt u het scherm aan en gebruikt u uw vinger (of muis
als u gebruikmaakt van de bewerkingssoftware) om de lijn te tekenen.
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Tekstvak

Hiermee plaatst u een tekstvak op de pagina.
Tekstvakken zijn vergelijkbaar met berichtvensters: ze geven tekstberichten weer die met het
toetsenbord zijn ingevoerd. Het verschil met berichtvensters is dat tekstvakken worden gebruikt
voor korte tekstinvoer - slechts één woord of regel tekst.

Selectievakje

Hiermee plaatst u een selectievakje of keuzerondje op de pagina.

Keuzerondje

Standaard omvat elk keuzerondje/selectievakje een frame waarin een symbool wordt weergegeven wanneer het is geselecteerd.
Keuzerondjes en selectievakjes hebben dezelfde eigenschappen. Het grote verschil ertussen is
dat in elke groep keuzerondjes slechts één selectie is toegestaan.
Selectievakjes werken daarentegen onafhankelijk van elkaar en zijn nuttig wanneer er meerdere
selecties zijn toegestaan.

Om een object op de pagina te plaatsen, selecteert u simpelweg het bijbehorende hulpmiddel en selecteert u vervolgens een
locatie op de pagina.
Om het object te tekenen, raakt u het scherm van uw apparaat aan en gebruikt u uw vinger (of de muis) om te tekenen.
Als u de grootte van het object wilt aanpassen, selecteert u dit en beweegt u uw vinger (of de muis) over de rand of hoek van
het object tot er een dubbele pijl wordt weergegeven. Sleep vervolgens tot het object de gewenste grootte en vorm heeft.
Nadat u het object hebt getekend, selecteert u dit en selecteert u vervolgens de knop Eigenschappen linksboven. (Zie Afbeelding 12.8 Knop Eigenschappen op tabbladbesturingselement, pagina 71.)

Afbeelding 12.8 Knop Eigenschappen op tabbladbesturingselement
Het deelvenster Eigenschappen van het object wordt geopend. Pas het object aan met behulp van het deelvenster Eigenschappen. Raadpleeg 11 Een object op een pagina aanpassen, pagina 61.

12.6 Indeling

Afbeelding 12.9 Indeling
De opties voor Indeling variëren naargelang de geselecteerde objecten op de pagina. (De opties in Afbeelding 12.9
Indeling, pagina 71 gelden als er twee knoppen, met labels, zijn geselecteerd.)
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12.6.1

Rangschikken

Afbeelding 12.10 Rangschikken
Hiermee rangschikt u objecten op de pagina. (Objecten op een pagina zijn gelaagd en kunnen elkaar overlappen.)
•
•
•
•

Naar voren - hiermee verplaatst u het geselecteerde object één laag omhoog.
Naar voorgrond - hiermee herpositioneert u het geselecteerde object als bovenste item op de pagina.
Naar achteren - hiermee verplaatst u het geselecteerde object één laag omlaag.
Naar achtergrond - hiermee herpositioneert u het geselecteerde object als onderste item op de pagina.

12.6.2

Uitlijnen

Afbeelding 12.11 Uitlijnen
Hiermee past u de relatieve posities van meerdere geselecteerde objecten op de pagina aan door de geselecteerde objecten
op de pagina uit te lijnen op basis van de positie van het primaire object.
Als u meerdere objecten hebt geselecteerd op een pagina, is het 'primaire' object het object waarop de knop Eigenschappen wordt weergegeven.

12.6.3

Centreren

Afbeelding 12.12 Centreren
Hiermee centreert u de geselecteerde objecten op de pagina horizontaal, verticaal of zowel horizontaal als verticaal.
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12.6.4

Grootte

Afbeelding 12.13 Grootte
Hiermee past u de grootte van alle geselecteerde objecten aan. De resulterende grootte is gebaseerd op het primaire object het object waarop de knop Eigenschappen wordt weergegeven. (De grootte van alle geselecteerde objecten wordt dus aangepast in overeenstemming met de grootte van het primaire object.)
•
•
•
•
•
•

Zelfde breedte - hiermee past u de grootte van de geselecteerde objecten aan zodat ze dezelfde breedte krijgen.
Zelfde hoogte - hiermee past u de grootte van de geselecteerde objecten aan zodat ze dezelfde hoogte krijgen.
Zelfde grootte - hiermee past u de grootte van de geselecteerde objecten aan zodat ze dezelfde hoogte en breedte
krijgen.
Bovenliggend object vullen - hiermee past u de grootte van de geselecteerde objecten aan naar de grootte van het
bovenliggende object, terwijl de vorm behouden blijft.
In raster - hiermee past u de grootte van de geselecteerde objecten aan in overeenstemming met de rasterlijnen op de
achtergrond.
In raster bovenliggend object - hiermee past u de grootte en de vorm van de geselecteerde objecten aan in overeenstemming met het bovenliggende object.
Als er slechts één object is geselecteerd op een pagina, zijn in het menu Grootte de opties Volledige breedte,
Volledige hoogte en Volledige grootte beschikbaar. (Het geselecteerde object vult dan de breedte van de pagina, de hoogte van de pagina of de gehele pagina.)

12.6.5

Alfabetiseren

Afbeelding 12.14 Alfabetiseren
Hiermee past u de relatieve posities van geselecteerde objecten op een pagina alfabetisch aan op basis van de bijbehorende
labels.

12.6.6

Wisselen

Afbeelding 12.15 Wisselen
Hiermee verwisselt u de posities van twee geselecteerde objecten. (De inhoud van de objecten blijft behouden.)
Deze optie is alleen beschikbaar als er twee objecten op de pagina zijn geselecteerd.

Tobii Dynavox Compass Gebruikershandleiding v.2.2 - nl-NL

12 De Compass editor

73

12.6.7

Tussenafstand

Afbeelding 12.16 Tussenafstand
Hiermee past u de horizontale en verticale tussenafstand van drie of meer geselecteerde objecten op de pagina aan.
(Deze menu-optie is alleen beschikbaar als er drie of meer objecten op de pagina zijn geselecteerd.)

12.7 Sluiten

Afbeelding 12.17 Sluiten
Hiermee sluit u de bewerkingswerkbalk.
(Er wordt een bevestigingsdialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de wijzigingen op de pagina wilt
opslaan.)
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13 Een pagina maken
Maak een nieuwe pagina, met behulp van een sjabloon (waaronder een lege sjabloon) of op basis van de indeling van een bestaande pagina. U kunt de nieuwe pagina's aanpassen met uw eigen inhoud, zoals woordenschat, symbolen of
mediabestanden.
Ook kunt u direct vanuit de Compass editor een nieuwe pagina maken. (Zie 12 De Compass editor, pagina 67.)

Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Paginamaker.

Afbeelding 13.1 Paginamaker
Met de pictogrammen rechtsboven in het scherm (omcirkeld in Afbeelding 13.1 Paginamaker, pagina 75) kunt u de pagina's en
mappen weergeven in een raster (standaard) of lijst.
U kunt kiezen uit verschillende sjablonen (leeg of per activiteittype of instructiegebied) of selecteer het tabblad Zoals pagina
om een nieuwe pagina te maken met behulp van de indeling van een bestaande pagina. U kunt ook gebruikmaken van het tekstveld Zoeken om een pagina te vinden die u als sjabloon wilt gebruiken.
Gebruik de pijlknop linksboven in het scherm (omcirkeld in Afbeelding 13.1 Paginamaker, pagina 75) om omhoog te gaan in de
verschillende niveaus in de mappen. Selecteer een map om deze te openen en de pagina's erin weer te geven. Selecteer een
pagina en selecteer vervolgens Maken rechtsboven in het scherm. Er wordt een dialoogvenster geopend. Geef de pagina een
naam en blader naar een geschikte locatie.
De bewerkingswerkbalk wordt geopend. Gebruik de bewerkingswerkbalk om nieuwe objecten op de pagina te plaatsen, de
grootte van objecten aan te passen en objecten te dupliceren, te verwijderen of opnieuw te rangschikken enzovoort (zie 12 De
Compass editor, pagina 67). Selecteer de knop Eigenschappen
linksboven in een geselecteerd object om het bijbehorende deelvenster Eigenschappen te openen en het object aan te passen, zoals symbool, label, bericht, indeling, uit te voeren
acties bij selectie, kleur enzovoort (zie 11 Een object op een pagina aanpassen, pagina 61).
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14 Beheer van afstandsbedieningen
Op specifieke apparaten kan de Compass software IR-signalen (infraroodsignalen) verzenden en ontvangen, zodat het apparaat
kan fungeren als afstandsbediening voor elektronische apparatuur, zoals stereo's, kabelontvangers, televisies, dvd-spelers en
telefoons waarbij IR is ingeschakeld.
Op uw apparaat:
1.

Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens
Afstandsbedieningen.

Afbeelding 14.1 Knop Afstandsbedieningen in het menu Instellingen

2.

Selecteer Beheren in in het menu Afstandsbedieningen.
De knoppenbalk Afstandsbedieningen wordt geopend.

3.

Selecteer Nieuw.
Het dialoogvenster Afstandsbediening bewerken wordt geopend.

Afbeelding 14.2 Knoppenbalk Afstandsbedieningen
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4.

Selecteer het tekstveld Naam afstandsbediening en voer met behulp van het schermtoetsenbord een naam in voor
uw afstandsbediening.

Afbeelding 14.3 Dialoogvenster Afstandsbediening bewerken
5.

Selecteer Opdracht bewerken in het dialoogvenster Afstandsbediening bewerken.

6.

Selecteer Beheren op de pagina Opdrachten.

7.

Selecteer Nieuw.
Het dialoogvenster Nieuwe opdracht wordt geopend.

De knoppenbalk Opdrachten wordt geopend.

Afbeelding 14.4 Knoppenbalk Opdrachten
8.

Selecteer het tekstveld Naam opdracht in het dialoogvenster Nieuwe opdracht.
Voer met behulp van het schermtoetsenbord de naam in van de opdracht die u wilt toevoegen.

Afbeelding 14.5 Dialoogvenster Nieuwe opdracht
9.

Selecteer Geleerd en selecteer vervolgens OK.
Het dialoogvenster Opdracht opnemen wordt geopend.

10. Lees de instructies in het dialoogvenster Opdracht opnemen en plaats uw apparaat en afstandsbediening zoals
aangegeven.
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Selecteer Opnemen wanneer u gereed bent.

Afbeelding 14.6 Dialoogvenster Opdracht opnemen
11. Volg de aanwijzingen op het scherm om de opdracht op te nemen.

Afbeelding 14.7 Knop op afstandsbediening indrukken
12. Het statusbericht in het dialoogvenster Opdracht opnemen geeft aan of het opnemen van de opdracht is geslaagd.
a.
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Druk op OK als het opnemen is geslaagd.
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b.

Druk op Opnieuw opnemen en herhaal stap 12 als het opnemen niet is geslaagd.

Afbeelding 14.8 Opdracht opgenomen.
13. De gemaakte opdracht wordt vervolgens weergegeven in de lijst in het dialoogvenster Opdrachten. Selecteer de naam
van de opdracht die u zojuist hebt gemaakt.
Het dialoogvenster Geleerde opdracht wordt geopend.
14. Richt uw apparaat op de elektronische apparatuur die u ermee wilt bedienen en selecteer Testen.

Afbeelding 14.9 Opdracht testen
15. Selecteer OK als de test is geslaagd.
Het dialoogvenster Geleerde opdracht testen wordt gesloten.
16. Herhaal de stappen voor elke aanvullende opdracht die u aan de afstandsbediening wilt toevoegen.
17. Selecteer Gereed wanneer u alle gewenste opdrachten aan de afstandsbediening hebt toegevoegd.
U kunt uw nieuwe afstandsbediening nu bedienen vanuit de afstandsbedieningspagina in uw paginaset.
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15 Camera
Als de Compass software wordt uitgevoerd op een apparaat met een ingebouwde camera, is de cameramodule ingeschakeld.
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Camera.

Afbeelding 15.1 Camera
1

Hiermee wordt de mediabibliotheek geopend, waarin vastgelegde beelden zijn opgeslagen.

2

Hiermee wisselt u tussen de camera aan de achterkant en die aan de voorkant.
Hiermee legt u een foto vast. Nadat een beeld is vastgelegd, verandert de knop Beeld vastleggen in
Nieuw beeld. Als u opnieuw Nieuw beeld selecteert, kunt u nog een beeld vastleggen.

3
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16 Uw mediabibliotheek
De mediabibliotheek is een viewer voor al uw foto's en video's. Video's en foto's die u vastlegt met uw apparaat worden weergegeven in mappen in de tabbladen Beelden en Video's.
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Mediabibliotheek.

Afbeelding 16.1 Mediabibliotheek (voorbeeld - Beelden)
Als u een map selecteert in het tabblad Beelden en vervolgens een specifiek beeld selecteert, wordt er een fotoviewer op het
volledige scherm geopend.

Afbeelding 16.2 Beeldviewer
U kunt door alle beelden in de map bladeren met behulp van de knoppen Vorige en Volgende boven aan het scherm.
Selecteer het tabblad Video's om de videobibliotheek te openen. Selecteer een map met video's en selecteer vervolgens het videobestand dat u wilt afspelen. Selecteer vervolgens Openen in het dialoogvenster Opties.
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17 Backups maken en herstellen
Als u de Configuratiewizard hebt voltooid, hebt u veel instellingen voor de paginaset, woordenschat, mediabibliotheek, snelheidsverbetering, selectiemethodes enzovoort opgeslagen. Deze aangepaste instellingen, uw bewerkte pagina's en gegevens
zoals woordenschat worden opgeslagen in een backupbestand.
Het is belangrijk dat u regelmatig een backup maakt.
Open het menu Instellingen. (Zie 5.1 Het menu Instellingen openen, pagina 22.) Selecteer vervolgens Backup maken/
herstellen.

Afbeelding 17.1 Instellingen backups maken/herstellen
U kunt lokaal of via myTobiiDynavox.com een backup maken van uw paginaset en deze herstellen.
Om lokaal op geselecteerde apparaten een back-up te maken en te herstellen, kan een micro-USB-adapter nodig
zijn.

17.1 Back-up naar myTobiiDynavox.com
1.

Selecteer de knop Backup naar myTobiiDynavox.

2.

Als u hierom gevraagd wordt, meldt u zich aan bij uw account door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

3.

Voer in het tekstvak een naam (en beschrijving [optioneel]) in voor uw backupbestand. (Het is slim om de datum op te
nemen in de bestandsnaam.)

4.

Selecteer OK.

17.2 Lokaal backup maken
U kunt een backup maken op uw lokale vaste schijf of naar een USB-station.
1.

Selecteer de knop Lokaal backup maken.

2.

Selecteer een doelmap (Backups is de standaard backupmap) in het scherm dat vervolgens wordt geopend. Gebruik
de pijlknop linksboven in het scherm om omhoog te gaan in de verschillende niveaus in de mappen. Selecteer een map
waarin u het back-upbestand wilt opslaan.

3.

Selecteer de groene knop Selecteren rechtsboven in het scherm.

4.

Voer in het tekstvak een naam in voor uw backupbestand. Het is slim om de datum op te nemen in de bestandsnaam.

5.

Selecteer OK.
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17.3 Herstellen vanaf myTobiiDynavox.com
1.

Selecteer de knop Herstellen vanaf myTobiiDynavox.

2.

Als u hierom gevraagd wordt, meldt u zich aan bij uw account door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

3.

Het scherm Backupbestand selecteren wordt geopend. Selecteer het backupbestand dat u wilt herstellen. Gebruik zo
nodig de pijlknop linksboven in het scherm om omhoog te gaan in de verschillende niveaus in de mappen. Selecteer vervolgens de groene knop Selecteren rechtsboven in het scherm.

4.

Selecteer OK. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven.
Als u deze optie selecteert, wordt het apparaat teruggezet en worden alle gebruikersgegevens, instellingen en inhoud
overschreven.

17.4 Lokaal herstellen
1.

Selecteer de knop Lokaal herstellen. Het scherm Backupbestand selecteren wordt geopend en geeft alle backupbestanden weer die zich in de map Backups bevinden.

2.

Zoek het bestand dat u wilt herstellen. Gebruik zo nodig de pijlknop linksboven in het scherm om omhoog te gaan in de
verschillende niveaus in de mappen. Selecteer het gewenste backupbestand of zoek het bestand op het USB-station.

3.

Selecteer het backupbestand dat u wilt herstellen. Selecteer vervolgens de groene knop Selecteren rechtsboven in
het scherm.

4.

Selecteer OK. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven.
Als u deze optie selecteert, wordt het apparaat teruggezet en worden alle gebruikersgegevens, instellingen en inhoud
overschreven.

17.5 Wizard Nieuwe paginaset
Open de Wizard Nieuwe paginaset om de stappen voor het kiezen van een geschikte paginaset te doorlopen.

17.6 Aanmelding beheren
Meld u aan of af bij uw myTobiiDynavox account.
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Copyright ©Tobii AB (publ). Afbeeldingen en specificaties van producten en diensten gelden niet noodzakelijkerwijs voor elke lokale markt. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn het
eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat
Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze
ondersteuningspagina's vindt u online op: www.TobiiDynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest
bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact

