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Vigtigt:
Husk fra tid til anden at tage en sikkerhedskopi af alle filer
på computeren, inklusive dine sidesæt. Mappen Mine
SymbolMate-sidesæt, der er placeret i Dokumenter, bør
kopieres til en anden computer eller hukommelsesenhed, så
den opbevares sikkert.
Denne korte vejledning indeholder begrænsede oplysninger.
Se Brugervejledning for Tobii SymbolMate for at få flere
oplysninger. I programmet findes der også et hjælpeværktøj,
du kan søge i. Vælg Hjælp > Tobii SymbolMate Brugervejledning eller Hjælp til Tobii SymbolMate.
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Velkommen til Tobii SymbolMate
SymbolMate gør det muligt at skabe papirbaserede aktiviteter til undervisning og kommunikation. Disse
sider kan bruges kreativt hjemme, på behandlingscentre eller i klasseværelset eller som en grafisk overlægningsside til en kommunikationsenhed som Tobii S32.
1. Installation, start og aktivering af SymbolMate
• Når cd'en er isat, starter den automatisk. Sker dette ikke,
kan du starte cd'en fra Denne computer. Følg anvisningerne
i Guiden Installation.
• Installer både SymbolMate-softwaren samt SymbolStixbiblioteket.
• Når installationen er afsluttet, placeres nedenstående genvejsikon på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet for at starte
SymbolMate.
• Du kan finde serienummeret på cd-omslaget eller arket
med licensoplysninger. Hvis du vil flytte licensen over på en
anden computer, skal du først deaktivere den.
• Når installationen er gennemført, anbefaler vi dig at kontrollere, at softwaren er opdateret. Vælg Hjælp > Søg efter
opdateringer, og gør det jævnligt.
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2. Vinduet Nyt sidesæt
• Når SymbolMate starter, åbnes vinduet Nyt sidesæt. Her
kan du begynde at oprette dine egne nye sider, se eksempler på sidesæt eller bruge en af de medfølgende skabeloner til enheder eller aktiviteter.
• Nye sider, du har oprettet, eller skabeloner, du har redigeret, kan udskrives og bruges i papirform eller indsættes i en
kommunikationsenhed.
• Vælg Filer > Ny eller Filer > Åbn for at vende tilbage til
vinduet Nyt sidesæt på et hvilket som helst tidspunkt.

3a. Anvendelse af enhedsskabelon
• Der medfølger skabeloner til flere almindelige kommunikationsenheder. Vælg Skabeloner til enheder eller Tobii
S32-skabeloner i vinduet Nyt sidesæt, find din enhed eller
tastekonfiguration og vælg OK.
• På siderne er tomme knapper eller taster placeret de rigtige
steder i forhold til den valgte enhed. Du kan nu udforme
dine egne sider ved hjælp af de foruddefinerede knapper,
udskrive siden, eventuelt klippe den til og indsætte den i
enheden.
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3b. Anvendelse af skabeloner til aktiviteter eller eksempler på sidesæt
• Programmet indeholder skabeloner til mange aktiviteter, og
disse skabeloner kan redigeres, udskrives og eventuelt klippes til.
• Hvis du vil se et eksempel på, hvordan en aktivitetsskabelon kan redigeres, kan du prøve at vælge Skabeloner til
aktiviteter > Find par > OK. Du ser nu en tom aktivitetsskabelon, hvor du kan indsætte billeder af ting, der passer sammen, i hver sin kolonne. Hvis du vil se et eksempel
på en færdig udgave, kan du vende tilbage til vinduet Nyt
sidesæt og vælge Eksempler på sidesæt > Find par >
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OK. Felterne kan klippes ud og bruges som kort, eller siden
kan bruges som et opgaveark, hvor der skal trækkes streger
mellem de ting, der passer sammen.
4. Oprettelse af et nyt sidesæt
Du kan nemt redigere og gemme alle eksisterende
sidesæt og bruge dem som dine egne, eller du kan vælge at
oprette nye sider som beskrevet herunder.
• Vælg Tomt sidesæt i vinduet Nyt sidesæt, og vælg derefter
enten et frihåndslayout eller et gitterlayout. På frihåndssider (tomme sider) kan du placere knapperne overalt på
siden. På gittersider er knapperne låst i et gitterlayout, men
knapperne kan dog nemt byttes rundt inden for gitteret.
• Hvis du vælger et gitterlayout, kan du angive det ønskede
antal rækker og kolonner. Klik på en gitterskabelon, og
vælg derefter antal rækker og kolonner i rullemenuerne nederst i eksempelvisningen til højre.
• Du kan tilføje/fjerne rækker og kolonner og ændre afstanden mellem knapperne på et hvilket som helst tidspunkt under redigeringen ved hjælp af de værktøjer, der er vist her.

7

Kom godt i gang
5. Redigeringsvisning og værktøjerne i SymbolMate
Redigeringsvisningen er det sted, hvor du kan se, redigere
eller udarbejde alle dine sidesæt.

3
4

1

1. Arbejdsområdet er det område, hvor du kan se de sider,
du er ved at redigere eller udarbejde. Du kan ændre områdets størrelse ved at trække i kanterne.

2

2. I Billedsøgning kan du lede efter billeder til dine knapper.
Du kan bruge et hovedbillede eller tilføje flere billeder til
knapper.
Fanen Sideliste viser et miniaturebillede af hver side i sidesættet.
3. Øvrige funktioner som eksempelvis tilføjelse af rækker
og kolonner, ændring af knapform, skriftstørrelse, udskrivning og lagring finder du her.

a

b

4. Værktøjerne er placeret øverst til venstre i arbejdsområdet. Hvis du lader musemarkøren hvile over et ikon, kan du
se værktøjets navn.
a. Pegeværktøj: Brug dette værktøj til at vælge elementer på siden.
b. Værktøjet Indsæt tekst: Vælg den ønskede knap, og
vælg derefter dette værktøj.
c. Værktøjet Billedredigering: Vælg en knap med et
billede eller symbol, du ønsker at redigere, og vælg
derefter dette værktøj.
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c

e

d

f

d. Værktøjet Farvevælger: Anvender en knaps farveskema på de knapper, der laves efterfølgende. Vælg
værktøjet, vælg derefter den knap, hvis farveskema du
ønsker at kopiere, og fortsæt med at lave nye knapper.
e. Indsæt knap: Indsæt en ny knap på siden. Vælg den
ønskede form blandt de mulige knapformer i værktøjslinjen oven over arbejdsområdet.
f.

g

h

Indsæt polygonknap: Tegn en helt speciel knap i en
hvilken som helst form, eksempelvis rundt om et billede.

g. Tekst: Tilføj tekst hvor som helst på siden eller knappen.
h. Billede: Tilføj et billede hvor som helst på siden eller
knappen.

i

k

i.

Linje: Tegn en linje med en hvilken som helst farve
eller bredde.

j.

Dupliker objekter: Vælg dette værktøj, vælg derefter
den knap, du ønsker at kopiere, og træk musen væk
fra knappen for at lave kopier.

j

k. Værktøjslinjen Udseende: Knappernes udseende,
herunder placeringen af tekst eller billeder inden for
knappen, kan ændres med disse værktøjer.

9

Kom godt i gang
6. SymbolMate og Tobii S32
Tobii S32 er en brugervenlig enhed til indspillede talebeskeder, det afspiller forudindspillede lydbeskeder eller IR-signaler, og som aktiveres blot ved at berøre billeder eller symboler
i et gitter eller en scene. Den omfatter et avanceret sidesystem og kan også bruges til at styre lamper, små elartikler,
legetøj, tv-apparater, videooptagere og DVD-afspillere.
SymbolMate bruges til at oprette og redigere kort og aktiviteter til Tobii S32 (Touch og Scan), det indeholder skabeloner
til alle de forskellige tasteskabeloner (1,2,4,8,16 og 32) samt
en automatisk funktion til generering af S32-stregkoder. SymbolMate bruges også til at konfigurere de forskellige indstillinger i S32 og til at aktivere en række avancerede funktioner
til optagelse og afspilning.
Du kan tilslutte Tobii S32 (Scan eller Touch) til en computer
ved hjælp af forbindelseskablet (Mini-USB Type B til USB
Type A).

Sæt kablet i og vælg SymbolMate-ikonet på skrivebordet for
at åbne SymbolMate.
Tobii S32-USB-port

10

6.1 Tobii S32-enheder
Når du vælger Tobii S32-enheder fra vinduet Nyt sidesæt,
kan du se de Tobii S32-enheder, som du har registreret i din
udgave af Tobii SymbolMate. Her kan du se, hvilken enhed
der er tilsluttet din computer, og vælge, hvilken enhed der skal
redigeres og synkroniseres.
• Dobbeltklik på den ønskede enhed eller klik på OK for at
se og redigere kort og aktiviteter for den pågældende S32enhed og for at redigere enhedsindstillingerne og synkronisere SymbolMate med din S32.
• Hvis det er første gang, du tilslutter en S32 til din computer og SymbolMate, kan du både se en stjerne og en grøn
prik. En grøn prik over enheden betyder, at den er tilsluttet,
mens en rød prik betyder, at den ikke er tilsluttet. Når du
dobbeltklikker for at åbne enheden, bliver du bedt om at
navngive den.
• Hvis S32-enheden er forbundet via USB-kablet, vil SymbolMate automatisk gennemsøge enhedens indhold, før
den åbner Redigeringsvisning for S32-aktiviteter.
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6.2 Tobii S32-aktiviteter
I Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter står aktiviteterne for den valgte S32-enhed opført under fanen Tobii
S32-aktiviteter. Der findes en række dedikerede knapper, der
gør det lettere at bruge Tobii S32 og SymbolMate sammen.
a. Tilføj ny aktivitet: Bruges til at oprette en ny S32-aktivitet
eller til at importere en eksisterende S32-aktivitet (mens
enheden er tilsluttet).
a

b

c

b. Fjern aktivitet: Bruges til at slette en aktivitet permanent.
c. Synkroniser: Bruges til at synkronisere den valgte S32aktivitet med S32-enheden eller til at synkronisere alle
tilgængelige aktiviteter. Hvis du har foretaget ændringer
af en aktivitet med S32-enheden, mens den var frakoblet,
kan du vælge enten at synkronisere disse ændringer tilbage til SymbolMate (Brug version i S32-enheden) eller
at erstatte ændringerne med den senest synkroniserede
version af aktiviteten fra SymbolMate til S32 (Brug version i SymbolMate).

Synkroniseret

Ikke synkroniseret

Lokal aktivitet slettet af en anden
SymbolMate-bruger
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Tobii S32-tasteværktøj

Tobii S32-tasteværktøj

6.3 S32-tasteværktøj
Når du vælger Tobii S32-tasteværktøjet blandt værktøjerne
til Udvælgelse og indhold i Redigeringsvisning for Tobii
S32-aktiviteter, åbnes Tobii S32-tasteværktøjet, og der
anbringes et S32-tasteværktøj over den åbne aktivitet.
Når du højreklikker på en af tasterne i gitteret, vises der en
rullemenu med de samme værktøjer og funktioner som S32tasteværktøjet.
S32-tasteværktøjer

a

a. Gruppering af udvalgte taster: Giver dig mulighed for
at gruppere forskellige taster i klynger. Når du tildeler en
optagelse til en af tasterne i klyngen, vil den også blive
tilknyttet de øvrige taster. Grupperne vises med forskellige
farveoverlæg i tasteværktøjsgitteret. Du kan bruge SKIFTeller Control-tasten, samtidig med at du klikker, for at vælge flere taster (som ved almindelige Windows-funktioner).
13
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b. Ophæv klynge: Giver dig mulighed for at opdele en klynge i de oprindelige taster. Optagelsen, der er sammenkædet med alle tasterne i gruppen, vil stadig være tilknyttet
de enkelte taster i den tidligere klynge, men du kan redigere dem individuelt.

b

c. Højttalerlyd: Åbner en dialogboks, hvor du kan søge efter
og vælge en lydfil fra din computer og indspille den til en
tast (eller klynge) eller indspille den direkte til tasten ved
hjælp af computerens mikrofon.

c

d. Lydprøve (kun Tobii S32 Scan): Åbner en dialogboks,
hvor du kan søge efter og vælge en lydfil fra din computer
eller indspille den direkte til tasten ved hjælp af computerens mikrofon for at oprette en lydprøve, som du kan
lytte til gennem dine hovedtelefoner, før optagelsen afspilles gennem S32's højttalere. Standardindstillingen er
den samme lydoptagelse, som du tidligere har indspillet
til tasten.

d

e. Vælg Legetøjsgrænseflade (kun Tobii S32 Scan): Åbner en dialogboks, hvor du kan angive et outputsignal
(svarende til et klik med en kontakt), der skal sendes gennem den ene af Tobii S32 Scans legetøjsporte.

e

f
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f.

Fjern tildelt IR-signal: Giver dig mulighed for at fjerne et tidligere indspillet infrarødt (IR) signal fra
en tast for at frigive den til en lydfil (IR-signaler kan kun indspilles til taster på selve S32-enheden, se
Brugervejledning til Tobii S32 > Brug af S32 > Indspilning > Indspilning af IR).

Aktiveringsmetode
Når du redigerer tasterne for en aktivitet med tasteværktøjet,
kan du vælge mellem fire aktiveringsmetoder for hver tast. De
bestemmer, hvordan man skal trykke på tasten eller kontakten
for at aktivere en optagelse på S32.

• Tryk for at aktivere: Dette er standardmetoden for lydoptagelser. Det betyder, at man for at aktivere en tast blot skal trykke
på tasten eller kontakten, hvorefter optagelsen aktiveres.
• Aktivér ved at holde nede: Hvis du vælger denne metode, skal du holde tasten på S32 eller den tilsluttede kontakt nede for
at aktivere indspilningen. Den vil kun blive afspillet, så længe du holder tasten nede, og stopper, når du slipper.
• Tryk for at starte og igen for at stoppe: Denne metode betyder, at optagelsen aktiveres, når du trykker på tasten eller kontakten første gang, og stopper, når du trykker igen (dette er særligt nyttigt til lange optagelser af f.eks. sange).
• Tidsindstillet aktivering: Med denne metode kan du vælge, hvor længe afspilningen af en optagelse skal vare, efter at du har
trykket på tasten eller kontakten. Følgende tidsrum er tilgængelige: 5, 10, 20, 30 og 60 sekunder.
Tasteværktøjsgitteret, der ligger over aktiviteten, svarer til de forskellige taster på S32 og er ikke direkte forbundet med de billeder, du vælger at bruge til tasterne.
Husk, at de optagelser, der er tildelt tasterne for en aktivitet ved hjælp af de forskellige tasteværktøjer, først styrer, hvad der
skal afspilles, når du trykker på tasterne på Tobii S32, efter at du har indsat den samme synkroniserede og udskrevne aktivitet i
enheden.
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Efter synkroniseringen gemmes oplysningerne i S32 og hentes frem med stregkoden på den udskrevne aktivitet.
De billeder, du vælger for en bestemt aktivitet, har ikke som sådan nogen indvirkning på de optagelser, du tildeler tasterne. Hvis
du for eksempel anbringer et billede af et hus på en tast og derefter optager ordet "Hus" på den samme tast ved hjælp af
tasteværktøjet, vil den pågældende tast altid afspille ordet "Hus", selvom du ændrer billedet til en kat. For at ændre optagelsen
af "Hus" skal du vælge Tobii S32-tasteværktøjet for at åbne tasteværktøjsgitteret og bruge værktøjet Højttalerlyd til en tast
til at indspille den nye optagelse med "Kat". Først derefter, efter synkronisering og udskrivning, vil din S32 afspille den ændrede
aktivitetsoptagelse.

6.4 Indstillinger
I Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter kan du
ændre og tilpasse enhedsindstillingerne for en tilsluttet Tobii
S32. Vælg tandhjulsknappen i nederste venstre hjørne af
SymbolMate-vinduet, eller vælg Værktøjer > Tobii S32enhedsindstillinger for at åbne vinduet Tobii S32-enhedsindstillinger.
Du får adgang til fire faner i vinduet Tobii S32-enhedsindstillinger: Generelt, Volumen, Scan og Touch.
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1

2

1. Generelt: Her kan du omdøbe din S32-enhed (navnet,
der vises i SymbolMate), se dens serienummer og vælge
mellem de to gendannelsesfunktioner.
2. Volumen: Her kan du indstille lydstyrken på din S32-enhed til lydafspilning og lydprøver. Hvis du har en Tobii S32
Touch, kan du ikke justere volumen i hovedtelefonerne til
lydprøver.
3. Touch: Her kan du vælge at deaktivere Tryktid, så afspilningen går i gang, så snart du vælger en tast på S32-enheden med en optagelse, eller du kan vælge, hvor længe
tasten skal holdes nede, inden afspilningen aktiveres. Her
kan du også aktivere eller deaktivere tastaturlåsen.

3

4

4. Scan: Her kan du vælge mellem forskellige typer af scanning på Tobii S32 Scan og ændre scanninghastigheden.
Hvis du har en Tobii S32 Touch, er scanningfunktionerne
ikke tilgængelige.
Du kan finde flere oplysninger om enhedsindstillingerne
for Tobii S32 og brugen af disse i Brugerhåndbog for Tobii
S32 > Brug af S32 > Menuen Konfiguration.
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6.5 Oprettelse af S32-aktiviteter uden en S32 tilsluttet
Der findes situationer, hvor du ønsker at oprette Tobii S32-aktiviteter, men hvor du ikke har din enhed hos dig. En lærer ønsker
måske at oprette Tobii S32-aktiviteter på sin hjemmecomputer og
tage dem med hen på sin skolecomputer på en USB-hukommelsesenhed næste dag.
SymbolMate giver dig mulighed for at oprette Tobii S32-aktiviteter, selv når enheden ikke er tilsluttet din computer, ved hjælp
af Tobii S32-skabeloner. Du kan gemme dem på din computer
eller på en ekstern hukommelsesenhed, hvorfra de senere kan
importeres i Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter til redigering og synkronisering med din S32-enhed, som er tilsluttet
på et senere tidspunkt.
Disse skabelonbaserede S32-aktiviteter vil ikke have et aktivitetsnummer eller en stregkode, når de bliver gemt, men de tildeles
automatisk et aktivitetsnummer og en stregkode, der er specifik for den tilsluttede S32-enhed, når de importeres til Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter med en S32-enhed tilsluttet. Dette giver dig mulighed for at importere skabelonbaserede aktiviteter til en hvilken som helst S32-enheds redigeringsvisning i SymbolMate og for at synkronisere disse aktiviteter med
en hvilken som helst S32-enhed, som du har valgt at tilslutte.
1. I vinduet Nyt sidesæt skal du vælge Tobii S32-skabeloner. Der findes en skabelon for alle de forskellige tasteskabeloner.
Når du åbner en S32-skabelon, kan du se, at aktivitetsnummeret og enhedsnavnet er uspecificerede, og at stregkoden
er en ikke tildelt pladsholder.
2. Rediger aktiviteten, som du plejer. Du kan også tilføje optagelser, gruppere taster i klynger eller ændre aktiveringsmodus ved
hjælp af alle de tilgængelige værktøjer i Tobii S32-tasteværktøjer,
.
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3. Gem dit arbejde, hvor du ønsker det, på din computer eller på en ekstern lagerenhed (standardmappen bliver Mine SymbolMate-sidesæt i mappen Dokumenter).
Hvis du ønsker at udskrive en skabelonbaseret aktivitet umiddelbart efter at have oprettet en ny aktivitet på grundlag af en
S32-skabelon, har du mulighed for dette, men der vises en advarsel om, at fordi der ikke findes noget aktivitetsnummer eller
stregkode, vil aktiviteten ikke fungere på nogen S32-enheder, så den kan kun bruges til fremvisning eller som et papireksempel.
Når du har gemt dit arbejde, kan du importere den skabelonbaserede S32-aktivitet til en S32-enheds Redigeringsvisning for
Tobii S32-aktiviteter, når den valgte S32 er tilsluttet. Sådan gøres dette:
1. Åbn SymbolMate og vælg Tobii S32-enheder i vinduet Nyt sidesæt.
2. Vælg den ønskede enhed. Den pågældende enheds Redigeringsvisning for Tobii S32-aktiviteter åbnes.
3. Vælg knappen Tilføj ny aktivitet,
, og derefter Importer eksisterende aktivitet. Importer din gemte, skabelonbaserede
aktivitet. Når du gør dette, tildeles den automatisk et aktivitetsnummer og en entydig stregkode.
4. Rediger aktiviteten, hvis du ønsker det, og synkroniser med din tilsluttede S32-enhed, som du plejer.

7. Udskrivning af dine sidesæt
Alle udskriftsindstillinger kan ændres i enten Filer > Udskriftsformat (ændrer de udskriftsindstillinger,
der er valgt som standard for et sidesæt) eller i Filer > Udskriv > Skalering (ændrer udskriftsindstillingerne for den pågældende udskrift).
Skabeloner til enhederudskrives i en størrelse, så de passer til den enhed, du har valgt, og de placeres øverst til venstre på siden. Efter udskrivningen kan du så om nødvendigt klippe siden til.
Nye sider, som du har oprettet, strækkes automatisk, så de passer til hele papiret.
19

www.tobii.com

Tobii Support
SVERIGE

TYSKLAND

USA

JAPAN

Tlf.: +46 8 522 950 20

Tlf.: +49 69 24 75 03 4-28

Gratisnummer: +1-800-793-9227
Tlf.: +1-781-461-8200

Tlf.: +81-3-5793-3316

support@tobii.com

support@tobii.com
techsupport@tobiiATI.com

support.jp@tobii.com

Supports træffetider: 8.00 - 18.00
Juli-august: 9.00 - 17.00

Supports træffetider: 8.00 - 18.00
Juli-august: 9.00 - 17.00

Supports træffetider: 9.00 - 21.00

Supports træffetider: 9.00 - 17.30

(centraleuropæisk tid, GMT+1)

(centraleuropæisk tid, GMT+1)

(US Eastern Standard Time, GMT -6)

(Japan Standard Time, GMT +9)

© Tobii®. Illustrationer og specifikationer svarer ikke nødvendigvis til produkter og serviceydelser på de enkelte lokale markeder. Ret til ændring af de tekniske specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Europa, Mellemøsten, Afrika
Tobii Technology AB

CENTRALEUROPA
Tobii Technology GmbH

NORGE
Tobii Norge

ASIEN
Tobii Technology, Ltd.

NORDAMERIKA
Tobii ATI

Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige

Niedenau 45
D-60325 Frankfurt am Main
Tyskland

Thormøhlens gate 55
5008 Bergen
Norge

3-4-13 Takanawa, Minato-ku
Tokyo 108-0074
Japan

333 Elm Street
Dedham, MA 02026
USA

Tlf.: +46 8 663 69 90
Fax: +46 8 30 14 00

Tlf.: +49 69 24 75 03 40
Fax: +49 69 24 75 03 429

Tlf.: +47 55 55 10 60
Fax: +47 55 55 10 61

Tlf.: +81-3-5793-3316
Fax: +81-3-5793-3317

Gratisnummer: 800-793-9227
Tlf.: 781-461-8200
Fax: 781-461-8213

www.tobii.com
sales@tobii.com

www.tobii.com
sales.de@tobii.com

www.tobii.com
sales.no@tobii.com

www.tobii.com
sales.jp@tobii.com

www.tobiiATI.com
sales.us@tobii.com

