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1 Wat is er nieuw in Mind Express 4.3.2?

Om Mind Express te updaten, zie Mind Express via een internetverbinding updaten op pagina 25 of Mind Express zonder internetverbinding updaten op
pagina 25

Om na te gaan met welke versie van Mind Express je werkt, zie Versie en serienummer van Mind Express controleren op pagina 19.

1  Overzicht van de nieuwe mogelijkheden van Mind Express 4.3.2

▪ Stijl: De nieuwe stijloptie Label verkleinen indien nodig verkleint automatisch het label indien de tekst niet helemaal in het vakje zou passen. Zie Een
stijl bewerken op pagina 52.

▪ Pagina: Bij het toevoegen van een nieuwe pagina kan je de naam ingeven en kan je ingeven waar de pagina moet worden toegevoegd. Zie Een nieuwe
pagina toevoegen op pagina 38.

▪ Pagina: Je kan een pagina kopiëren van het ene document naar het andere document waarbij alle stijlen worden behouden. Je kan de naam ingeven van
de nieuwe pagina en je kan ingeven waar de pagina moet worden toegevoegd. Zie Een pagina kopiëren en plakken op pagina 38.

▪ Pagina: Je kan een pagina dupliceren waarbij alle stijlen worden behouden. Je kan de naam ingeven van de nieuwe pagina en je kan ingeven waar de
pagina moet worden toegevoegd. Zie Een pagina dupliceren op pagina 39.

▪ Document: Je kan een kopie maken van het huidige document waarbij alle koppelingen blijven werken. Deze functie is zeer handig om een kopie te
maken van een document zonder de originele bestanden aan te passen. Zie Een kopie van een document maken op pagina 32.

▪ Document: Je kan alle koppelingen van het huidige document of van alle gekoppelde documenten weergeven in een dialoogvenster. Zie Alle
koppelingen van een document weergeven op pagina 34.

▪ Document: Je kan bij de actie om een document te openen nu onmiddellijk het document selecteren in plaats van eerst de map en daarna het document te
kiezen. Zie Een document vanuit een ander document openen op pagina 63.

▪ Auditief scannen: Je kan via een actie het auditief scannen zelf aan en af zetten. Zie Een actie voor gebruiker toevoegen op pagina 85.

▪ Afbeelding: Je kan bij het plakken van een afbeelding een naam ingeven voor de afbeelding. De ingegeven naam wordt gebruikt als label en als
spraakactie. Zie Een afbeelding van het internet in een vakje plakken op pagina 59 en Een afbeelding van een pagina in een vakje plakken op pagina
59.

▪ Sneltoets: Je kan sneltoetsen gebruiken om naar de mode Joystick (Ctrl + F5), mode Scanning (Ctrl + F6) of mode Oogsturing (Ctrl + F7) over te
schakelen. Zie Bedieningsmogelijkheden op pagina 23.

▪ Sneltoets: Je kan een sneltoets gebruiken voor stijlinstellingen (F9). Zie Een stijl bewerken op pagina 52.

▪ Sneltoets: Je kan een sneltoets gebruiken om de Mediabibliotheek (Ctrl + Shift + M) te openen. Zie De inhoud van de mediabibliotheek bekijken op
pagina 28.

▪ Script: Je kan bij de actie Script via een knop de correcte functie in het script weergeven. Er is een zoekfunctie toegevoegd om te zoeken in het script.
Zie Een actie script toevoegen op pagina 126.

▪ Batterij: Naast het percentage wordt nu ook visueel met een figuur het batterij-niveau weergegeven. Zie Het batterijniveau weergeven op pagina 69.

▪ Camera: Je kan kiezen welke camera wordt gebruikt indien het toestel is uitgerust met meerdere camera's. Zie Een actie voor camera toevoegen op
pagina 78.

▪ Symbool: Je kan een symbool nu ook verdraaien. Zie Een symbool bewerken op pagina 47.

▪ Muziek en video: Er worden automatisch miniaturen gemaakt voor muziekbestanden en videobestanden. Zie Een muziekafspeellijst maken op pagina
99 en Een videoafspeellijst maken op pagina 100.

▪ Oogsturing: Je kan het kalibratiegebied bij Tobii en Eyetech verkleinen tot 50% om gebruikers die moeite hebben met de ver uiteenliggende
kalibratiepunten. Het verkleinen van het kalibratiegebied brengt alle kalibratiepunten dichter bij elkaar. Zie Het type oogsturing selecteren en kalibreren
op pagina 149.

2 Wat is er nieuw in Mind Express 4.3.3?

Om Mind Express te updaten, zie Mind Express via een internetverbinding updaten op pagina 25 of Mind Express zonder internetverbinding updaten op
pagina 25

Om na te gaan met welke versie van Mind Express je werkt, zie Versie en serienummer van Mind Express controleren op pagina 19.

2  Overzicht van de nieuwe mogelijkheden van Mind Express 4.3.3

▪ Markeren: Je kan tijdens het lezen van een notitie het woord markeren dat wordt gelezen. Zie De opties van een notitie instellen op pagina 64 en De
documentvoorkeuren instellen op pagina 34.

▪ Extern zoomen: Je kan via een actie het extern zoomen zelf aan en af zetten. Zie Een actie voor gebruiker toevoegen op pagina 85.

▪ Stijl: Je kan de vorm van een vakje instellen als een map. Zie Een stijl bewerken op pagina 52.

▪ Stijl: Je kan de vorm van de pagina-indicator instellen als een map. Zie Een stijl bewerken op pagina 52.
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▪ Pagina: Bij het laten verschijnen van een pagina als pop-upvenster wordt de achtergrond onder een grijze transparante laag weergegeven om minder
verwarring te hebben met het pop-upvenster. Zie De pagina als pop-up venster laten verschijnen op pagina 41.

▪ Home document: je kan een knop laten verschijnen in de menubalk waarmee je steeds naar de eerste pagina van het ingestelde document kan terugkeren.
Door deze nieuwe functionaliteit hoef je niet langer een vakje te voorzien om naar het Home document terug te keren. Zie De opstartopties instellen op
pagina 168.

▪ Documenten verbinden: je kan via de actie Open document kiezen om naar het Home document te gaan. Zo moet je later bij wijzigingen enkel in de
opstartopties het home document aanpassen en moet je niet alle Open document acties aanpassen. Zie Een document vanuit een ander document openen
op pagina 63.

▪ Dynamische lijsten: je kan de inhoud van een dynamische lijst aanpassen door bepaalde items in de dynamische lijst aan of uit te vinken. Hierdoor kan je
de dynamische lijst beperkter of eenvoudiger, uitgebreider of moeilijker maken. Zie De inhoud van een dynamische lijst aanpassen op pagina 112.

3 Wat is er nieuw in Mind Express 4.3.4?

Om Mind Express te updaten, zie Mind Express via een internetverbinding updaten op pagina 25 of Mind Express zonder internetverbinding updaten op
pagina 25

Om na te gaan met welke versie van Mind Express je werkt, zie Versie en serienummer van Mind Express controleren op pagina 19.

3  Overzicht van de nieuwe mogelijkheden van Mind Express 4.3.4

▪ Mind Express installeren en gebruik maken van een weblicentie. Zie Mind Express installeren (standaardinstallatie) op pagina 16 en Mind Express
installeren (aangepaste installatie) op pagina 17.

▪ De beveiliging van de licentie van Mind Express wijzigen. Zie De beveiliging van Mind Express wijzigen op pagina 22.

▪ Internet: Je kan inzoomen en uitzoomen op een webpagina. Je kan de webpagina terug op 100% weergeven. Zie Een scroll-actie voor internet toevoegen
op pagina 93.

▪ Rekenmachine: Je kan de actie ? toevoegen om de volledige bewerking voor te lezen. Zie Een actie voor rekenmachine toevoegen op pagina 103 en
Een rekenmachine maken op pagina 104.

▪ Label: Je kan via een tekstvak meerdere tekst toevoegen als label voor een vakje. Zie Het label van een vakje aanpassen op pagina 49.

▪ Notitie: Je kan instellen of de notitie links, in het midden of rechts moet starten in het notitievak. Zie Een notitievakje maken op pagina 64.

▪ Mode Bewerken: Als je in mode Bewerken drukt op F2 keer je nu terug naar de laatst gebruikte mode. Zie Een bestand bewerken op pagina 24.

▪ Beveiligde bestanden: Je kan beveiligde bestanden nu eerst uitproberen nadat je de activatiecode hebt ingegeven. Zie Een beveiligd bestand openen op
pagina 24.

▪ Markeren: Je kan tijdens het lezen van een notitie nu ook de tekst kleuren die wordt gelezen. Zie De opties van een notitie instellen op pagina 64 en
De documentvoorkeuren instellen op pagina 34.

▪ Mode Bewerken: Als je mode Bewerken verlaat bij een Smart of een Zingui dan wordt het huidige document automatisch opgeslagen. Zie Een bestand
bewerken op pagina 24.

▪ Mode Bewerken: Als je een snelle opname maakt bij een Smart of een Zingui dan wordt het huidige document automatisch opgeslagen. Zie De opname
instellen op pagina 170.

▪ Gebruikersgegevens: Het importeren en exporteren van gebruikersgegevens is verplaatst naar Bestand > Back-up. Zie Gebruikersgegevens exporteren
op pagina 131 en Gebruikersgegevens importeren op pagina 132.

▪ Stijl: Je kan de vorm van een vakje nu ook instellen als een tekstballon, gedachteballon, zeshoek, achthoek, ster met 12 punten. Zie Een stijl bewerken
op pagina 52.

▪ Markeren: De tekst wordt nu ook gemarkeerd bij het voorlezen van een notitie met de actie Notitie > Lees zin en de actie Notitie > Lees woord.

▪ Scangroepen: Je kan zelf je eigen scangroepen maken. Zie Een scangroep instellen op pagina 148. De optie om scangroepen te gebruiken is standaard
aangevinkt. Zie De scanningmethode instellen op pagina 145.

▪ Oogsturing: De optie Toon afstand is toegevoegd voor de Tobii. Deze optie helpt de gebruiker om de ideale positie ten opzichte van de camera in te
nemen. Zie Het type oogsturing selecteren en kalibreren op pagina 149.

4 Wat is er nieuw in Mind Express 4.4?

Om Mind Express te updaten, zie Mind Express via een internetverbinding updaten op pagina 25 of Mind Express zonder internetverbinding updaten op
pagina 25

Om na te gaan met welke versie van Mind Express je werkt, zie Versie en serienummer van Mind Express controleren op pagina 19.

4  Overzicht van de nieuwe mogelijkheden van Mind Express 4.4

▪ Vakje: Je kan een animated gif toevoegen aan een vakje. Standaard wordt de animated gif eenmalig afgespeeld als je het vakje aanklikt.

▪ Actie: Er zijn acties toegevoegd om de animated gif herhaaldelijk af te spelen, te stoppen of te pauzeren. Zie Een vakje wijzigen op pagina 58.
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▪ Label: Er is een actie toegevoegd waarmee je kan scrollen in een label van een vakje als het label te groot is voor het vakje. Zie Een vakje wijzigen op
pagina 58.

▪ Actie: Er is een actie toegevoegd die geen verdere acties toelaat tot het geluid is gestopt. Zie Een wachttijd tussen 2 acties instellen op pagina 113.

▪ Scanning: De optie Automatische eerste stap is toegevoegd bij scanning met 2 schakelaars. Deze optie zorgt ervoor dat scanning altijd start door al
meteen het eerste vakje te markeren. Door deze optie uit te schakelen moet je eerst op de stap-schakelaar drukken om het eerste vakje te markeren. Zie
De voorkeuren bij het scannen instellen op pagina 147.

▪ Scanning: De optie Uitsteltijd na stappen is toegevoegd bij scanning met 2 schakelaars. Na het stappen met een schakelaar kan je gedurende de
uitsteltijd niet opnieuw stappen. Je kan deze optie gebruiken om snelle ongewilde opeenvolgende stappen te vermijden. Zie De timing bij het scannen
instellen op pagina 147.

▪ Symbolen: PCS High Contrast en PCS Thin Line symbolen vanaf nu beschikbaar. Indien je beschikt over een geldige PCS licentie zijn deze
onmiddellijk bruikbaar. De symbolensets zijn te downloaden op http://www.mindexpress.be/symbolsets/pcs/hcen http://www.mindexpress.be/
symbolsets/pcs/tl. Om de symbolensets in te schakelen of uit te schakelen, zie Een symbolenset in- of uitschakelen op pagina 168.

▪ Vakje: Je kan naar de ID van een vakje zoeken door de zoekterm te laten voorafgaan door id:. Zie In een document zoeken (mode Muis) op pagina
36 en In een document zoeken (mode Bewerken) op pagina 37.

▪ Oogsturing: Bij de Tobii oogsturing wordt nu gecontroleerd of de laatste Mind Express-kalibratie wordt gebruikt voor de camera bij het verbeteren van
de kalibratie. Zie De kalibratie verbeteren (enkel bij Tobii) op pagina 157.

5 Licentie overeenkomst

Licentieovereenkomst

Lees deze licentieovereenkomst zorgvuldig voor je Mind Express installeert. Als je bezwaren hebt tegen deze licentieovereenkomst, dan kan je het volledige
Mind Express pakket terugsturen naar Jabbla. Jabbla verleent je het recht om dit exemplaar van Mind Express te gebruiken op een enkele computer. Je mag één
kopie van deze software maken als back-up. De software van Mind Express is het eigendom van Jabbla en wordt beschermd volgens de wetgeving van de auteur
en de internationale wetgeving op de auteursrechten.

Auteursrechten
© Copyright Jabbla

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of vertaald in enige taal of computertaal in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, handmatig of op
een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jabbla.

Handelsmerken

▪ De "Bliss"-symbolen gebruikt in dit programma zijn afgeleid van de symbolen beschreven in de publicatie "Semantography", oorspronkelijk onder
auteursrecht van C.K. Bliss 1949. Gecontroleerd en goedgekeurd in 1996 door controleurs van BCI.

▪ SymbolStix TM © N2Y, Inc. De bibliotheek van lettertekens/logosymbolen in de symbolenset SymbolStix zit gratis in deze software omvat, maar mag
alleen voor communicatiedoeleinden worden gebruikt en mag niet worden verkocht, gekopieerd of anderszins gecommercialiseerd voor enig winstbejag.

▪ The Picture Communication Symbols ©1991-1998 Mayer-Johnson Co., USA. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.
▪ The Widgit Symbols ©Widgit Software Ltd 1993-1999.
▪ Beta prenten © Beta VZW.
▪ Picto/Visitaal pictograms ©Visitaal pictogrammen.
▪ Picture This © Silver Lining Multimedia, Inc.
▪ Mind ExpressTM is een handelsmerk van Jabbla.

6 Inleiding

Mind Express is een eenvoudig te gebruiken computerprogramma waarin alles zit wat een logopedist of leerkracht nodig heeft om communicatieroosters
en oefeningen te maken. Een ruim aanbod aan symbolen, afbeeldingen, tekst naar spraak berichten, muziek en geluiden kunnen worden gebruikt om
communicatieroosters te maken.

Mensen kunnen dankzij Mind Express gesproken boodschappen vormen door het selecteren van afbeeldingen en/of symbolen. Mind Express heeft onder meer
ook een ingebouwde grammaticamodule, die onder andere automatisch werkwoorden vervoegt.

Er is ook een uitgebreid gamma symbolen en pictogrammen beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt om communicatiekaarten, spelletjes, oefeningen of
andere toepassingen te maken en je kunt ook eigen tekeningen, foto's of nieuwe symbolen toevoegen.

De gebruiker kan Mind Express gebruiken:

▪ om te communiceren
▪ om zijn/haar woordenschat uit te breiden
▪ om zijn/haar schoolse vaardigheden te oefenen, zoals lezen, spellen, rekenen, ...
▪ om kennis en taalvaardigheden te ontwikkelen
▪ als omgevingsbediening: alles wat op infrarood werkt, kan worden aangestuurd
▪ als ontspanning (spelletjes, muziek beluisteren, video bekijken, ...)
▪ om te plannen
▪ om te e-mailen, SMS-en, foto's te maken, ...

De begeleider kan Mind Express gebruiken:

▪ om communicatiekaarten aan te maken
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▪ om educatieve en/of therapeutische oefeningen aan te maken

Mind Express is toegankelijk  via:

▪ aanraakscherm
▪ muis
▪ trackball
▪ hoofdsturing
▪ oogsturing
▪ scanning met 1 of 2 schakelaars

Met de juiste toegangsmethode kan de gebruiker onafhankelijk werken, wat vaak het zelfbeeld ten goede komt en de creativiteit en de ontwikkeling stimuleert.

Mind Express is beschikbaar in 3 versies:

▪ Mind Express Player
▪ Mind Express Print
▪ Mind Express (volledige versie)

Met Mind Express Player kan je communicatiekaarten openen, importeren, gebruiken en afdrukken. In Mind Express Player kan je geen communicatiekaarten
maken of bewerken. Hiervoor heb je de volledige versie van Mind Express nodig.

Met Mind Express Print kan je communicatiekaarten maken, importeren en afdrukken. Je kan je favoriete symbolensets en afbeeldingen gebruiken om printklare
communicatiekaarten te maken. In Mind Express Print kan je geen acties op het scherm uitvoeren en zijn de invoegtoepassingen zoals agenda, e-mail, ... niet
beschikbaar. Hiervoor heb je de volledige versie van Mind Express nodig.

Met de volledige versie van Mind Express beschik je over alle functionaliteiten.

7 Overzicht van de Mind Express versies

Functionaliteit Mind Express Print Mind Express Player Mind Express

Invoegtoepassingen (e-mail, agenda,
omgevingsbediening, ...)

X X

Het symbool, label van een vakje bewerken X X

De acties van een vakje bewerken X

Een vakje van een bepaald type bewerken.
Bijvoorbeeld: e-mailvakje, agendavakje,
muziekvakje, ...

X

Dynamische lijsten bewerken X

Scripts bewerken X

Kopiëren, plakken, ongedaan maken, opnieuw X X

Tekst of symbool vertalen X X

Pagina-instellingen bewerken X X

Stijlinstellingen bewerken X X

Toevoegen, kopiëren en verwijderen van pagina's X X

Snelle opname X

Scanwoord voor een vakje bewerken X

Een actie uitvoeren X X

Een nieuw document maken X X

Een document openen X X X

Een document opslaan X X X

Muisselectie X X

Joystick selectie X X

Scanning selectie X X

Documentvoorkeuren aanpassen X
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Functionaliteit Mind Express Print Mind Express Player Mind Express

Ondersteund meerdere gebruikers X X

Tekst-naar-spraak X X

Woord- en zinsvoorspelling X X

Notitie afdrukken X X

Importeren exporteren voor Zingui / Smart X

Importeren / exporteren van gebruikersgegevens X X

Importeren / exporteren van Grid2 bestanden X

Importeren / exporteren van stijlsets X X

Zoeken X X

De mediabibliotheek: sjablonen X X

De mediabibliotheek: geluid X X

De mediabibliotheek: muziek en video X X

Menu beveiligen met wachtwoord. X X

Opstarten met een gekozen document. X X

Opstarten zonder menubalk of titelbalk X X

8 Doelgroep

Mind Express is ontwikkeld zowel voor jonge kinderen als voor adolescenten en volwassenen met:

▪ spraakmoeilijkheden (bijvoorbeeld: dysartrie bij cerebrale parese, dyspraxie)
▪ taalproblemen (bijvoorbeeld: afasie, dysfasie)
▪ een communicatieve beperking (bijvoorbeeld: mensen met autisme die niet of maar zeer beperkt tot spreken komen)
▪ een mentale beperking
▪ een progressieve aandoening (bijvoorbeeld: ALS, MS, ziekte van Parkinson, degeneratieve spierziekte, ...)
▪ ...

A Inleiding14
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1 Mind Express installeren

1.1 Mind Express installeren

Om Mind Express efficiënt te kunnen gebruiken, moet het toestel voldoen aan een aantal minimale systeemvereisten.

De minimum vereisten voor Mind Express zijn:

▪ Windows 7 of hoger
▪ 256 MB RAM of meer
▪ 1 GB vrije schijfruimte
▪ Dvd-station

Je kan kiezen voor:

▪ de standaard installatie (aanbevolen). Alle symbolensets, voorbeeldbestanden en stemmen worden geïnstalleerd op de standaardlocatie.
▪ een aangepaste installatie. Je kan kiezen welke symbolensets, voorbeeldbestanden, stemmen moeten worden geïnstalleerd en op welke locatie alle

bestanden moeten worden geïnstalleerd.

OPMERKING
Indien de computer of het toestel niet over een DVD-speler beschikt, kopieer je de inhoud van de DVD naar een USB-stick. Verwijder het bestand
democd.ini en start het setup bestand vanop de USB-stick.

TIP
Als je met een hardwaresleutel werkt, kan je Mind Express installeren op verschillende toestellen en de hardwaresleutel in de USB-poort plaatsen van het
toestel waar je Mind Express wil op gebruiken.

Zie ook
Mind Express installeren (standaardinstallatie) op pagina 16
Mind Express installeren (aangepaste installatie) op pagina 17

1.2 Mind Express installeren (standaardinstallatie)

1. Plaats de DVD van Mind Express in het DVD-station van jouw computer.

OPMERKING
Indien de installatie niet automatisch opstart, start je het setup.exe bestand van op de DVD.

2. Mogelijk verschijnt het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (afhankelijk van het beveiligingsniveau op de computer). Klik op Ja.
3. Kies Standaard installatie.

Dit is de aanbevolen manier van installatie.
4. Klik op Volgende >.
5. Geef aan of je een beveilingssleutel (HASP-dongle) gebruikt:

▪ Ja
▪ Nee

6. Klik op Volgende >.
7. Kies één van de volgende opties afhankelijk van de versie van Mind Express die je hebt aangekocht:

Versie Uitleg

Vaste licentie (softwaresleutel) Je moet de licentie éénmalig activeren. De licentie wordt bewaard op dit
toestel. Er is geen internetverbinding nodig om Mind Express op te starten.

Weblicentie Je moet een account aanmaken. De licentie wordt bewaard op het web
en wordt via de internetverbinding regelmatig gevalideerd. Je kan Mind
Express op meerdere toestellen installeren en gebruiken door aan te melden
met je account.

8. Klik op Volgende >.
9. Selecteer de taal waarin je Mind Express wenst te gebruiken.
10. Klik op Volgende >.
11. Vink eventueel de extra taken aan die tijdens de installatie moeten worden uitgevoerd:

▪ Maak een snelkoppeling op het bureaublad, deze optie staat standaard aangevinkt en zorgt ervoor dat op het bureaublad een pictogram verschijnt
van Mind Express waarmee je het programma snel kunt opstarten.

▪ Start Mind Express wanneer Windows start, bij het starten van Windows wordt Mind Express onmiddellijk opgestart en kan meteen worden
gebruikt.

▪ Bestaande bestanden overschrijven, deze optie NIET aanvinken als je reeds over Mind Express beschikt en jouw bestanden wil behouden.
▪ Installeer verbindingssoftware Zingui/Smart (ActiveSync/Mobile Device Center), deze optie vink je aan als je ook over een Zingui en/of een

Smart beschikt.
12. Klik op Volgende >.
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13. Klik op Installeren.
De installatie wordt gestart en kan enige tijd duren.

14. Vink eventueel de optie Open Mind Express website uit, indien je de website niet wilt bezoeken.
15. Klik op Voltooien.
16. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Als jouw versie een beveilingssleutel (HASP-dongle) vereist, plaats die dan op de USB-poort van jouw computer.
▪ Als jouw versie een vaste licentie heeft, activeer de vaste licentie. Zie De vaste licentie van Mind Express activeren op pagina 18.
▪ Als jouw versie een weblicentie heeft, maak een account aan. Zie Een account aanmaken op pagina 180.

Zie ook
Mind Express installeren (aangepaste installatie) op pagina 17

1.3 Mind Express installeren (aangepaste installatie)

1. Plaats de DVD van Mind Express in het DVD-station van jouw computer.

OPMERKING
Indien de installatie niet automatisch opstart, start je het setup.exe bestand van op de DVD.

2. Mogelijk verschijnt het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (afhankelijk van het beveiligingsniveau op de computer). Klik op Ja.
3. Kies Aangepaste installatie.
4. Klik op Volgende >.
5. Geef aan of je een beveilingssleutel gebruikt:

▪ Ja
▪ Nee

6. Klik op Volgende >.
7. Kies één van de volgende opties afhankelijk van de versie van Mind Express die je hebt aangekocht:

Versie Uitleg

Vaste licentie (softwaresleutel) Je moet de licentie éénmalig activeren. De licentie wordt bewaard op dit
toestel. Er is geen internetverbinding nodig om Mind Express op te starten.

Weblicentie Je moet een account aanmaken. De licentie wordt bewaard op het web
en wordt via de internetverbinding regelmatig gevalideerd. Je kan Mind
Express op meerdere toestellen installeren en gebruiken door aan te melden
met je account.

8. Klik op Volgende >.
9. Selecteer de taal waarin je Mind Express wenst te gebruiken.
10. Klik op Volgende >.
11. Vink de symbolensets uit die je NIET in Mind Express wenst te gebruiken.
12. Klik op Volgende >.
13. Vink de talen aan waarin je voorbeeldbestanden wil.
14. Klik op Volgende >.
15. Vink de stemmen uit die je NIET in Mind Express wenst te gebruiken.
16. Klik op Volgende >.
17. Klik eventueel op Bladeren... om de map te selecteren waar Mind Express moet worden geïnstalleerd. Selecteer de map en klik op OK.
18. Klik op Volgende >.
19. Vink eventueel de extra taken aan die tijdens de installatie moeten worden uitgevoerd:

▪ Maak een snelkoppeling op het bureaublad, deze optie staat standaard aangevinkt en zorgt ervoor dat op het bureaublad een pictogram verschijnt
van Mind Express waarmee je het programma snel kunt opstarten.

▪ Start Mind Express wanneer Windows start, bij het starten van Windows wordt Mind Express onmiddellijk opgestart en kan meteen worden
gebruikt.

▪ Bestaande bestanden overschrijven, deze optie NIET aanvinken als je reeds over Mind Express beschikt en jouw bestanden wil behouden.
▪ Installeer verbindingssoftware Zingui/Smart (ActiveSync/Mobile Device Center), deze optie vink je aan als je ook over een Zingui en/of een

Smart beschikt.
20. Klik op Volgende >.

Er verschijnt een overzicht van de taal, symbolensets, taal van de voorbeeldbestanden, de doelmap en de extra taken.
21. Klik op Volgende >.
22. Klik op Installeren.

De installatie wordt gestart en kan enige tijd duren.
23. Vink eventueel de optie Open Mind Express website uit, indien je de website niet wilt bezoeken.
24. Klik op Voltooien.
25. Voer één van de volgende handelingen uit:
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▪ Als jouw versie een beveilingssleutel (HASP-dongle) vereist, plaats die dan op de USB-poort van jouw computer.
▪ Als jouw versie een vaste licentie heeft, activeer de vaste licentie. Zie De vaste licentie van Mind Express activeren op pagina 18.
▪ Als jouw versie een weblicentie heeft, maak een account aan. Zie Een account aanmaken op pagina 180.

Zie ook
Mind Express installeren (standaardinstallatie) op pagina 16

1.4 De vaste licentie van Mind Express activeren

Enkel indien je GEEN gebruik maakt van een weblicentie of een beveilingssleutel (HASP-dongle) moet je de licentie van Mind Express activeren in de
volgende gevallen:

▪ Indien je een vaste licentie van Mind Express hebt aangeschaft en hebt geïnstalleerd.
▪ Indien de demoversie van Mind Express is verlopen en je hebt een licentie van Mind Express aangekocht.
▪ Indien de vaste licentie van Mind Express werd aangepast, dan moet de vaste licentie eerst worden verwijderd en daarna terug worden geactiveerd.

Bijvoorbeeld bij aankoop van extra Mind Express onderdelen.

De licentie van Mind Express kan worden geactiveerd als volgt:

▪ automatisch, via het internet.
▪ door een activatiecode per e-mail of telefonisch aan te vragen en die in te geven.

Zie ook
De vaste licentie van Mind Express verwijderen op pagina 20
De vaste licentie van Mind Express via internet activeren op pagina 19
De vaste licentie van Mind Express via activatiecode activeren op pagina 19

1.5 Activatiecode van Mind Express telefonisch aanvragen en vaste licentie activeren

TIP
Het is aanbevolen om de vaste licentie van Mind Express automatisch via het internet te activeren. Indien dit niet mogelijk is kan je opteren voor
onderstaande werkwijze.

1. Start Mind Express.
2. Klik op Activeer.
3. Vul het serienummer in. Het serienummer is terug te vinden op de registratiekaart.
4. Klik op Volgende >.
5. Selecteer de optie Ik wens mijn activatiecode telefonisch aan te vragen of ik beschik reeds over een activatiecode.
6. Klik op Volgende >.
7. Neem telefonisch contact op met je verdeler of met Jabbla en vermeld het serienummer en de PC-code, die verschijnen in het dialoogvenster

Licentiebeheer - Activeren.
8. Geef in het veld Activatiecode de ontvangen code in.
9. Klik op Volgende >.
10. Klik op Voltooien.

Zie ook
Activatiecode van Mind Express via e-mail aanvragen en vaste licentie activeren op pagina 18

1.6 Activatiecode van Mind Express via e-mail aanvragen en vaste licentie activeren

TIP
Het is aanbevolen om de vaste licentie van Mind Express automatisch via het internet te activeren. Indien dit niet mogelijk is kan je opteren voor
onderstaande werkwijze.

1. Start Mind Express.
2. Klik op Activeer.
3. Vul het serienummer in. Het serienummer is terug te vinden op de registratiekaart.
4. Klik op Volgende >.
5. Selecteer de optie Ik wens mijn activatiecode per e-mail aan te vragen
6. Klik op Volgende >.
7. Stuur een e-mail naar unlock@jabbla.com met vermelding van het serienummer en de PC-code, die verschijnen in het dialoogvenster Licentiebeheer -

Einde.
8. Klik op Voltooien.
9. Nadat je de e-mail met de activatiecode hebt ontvangen, volg je de procedure De vaste licentie van Mind Express via activatiecode activeren op pagina

19
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Zie ook
Activatiecode van Mind Express telefonisch aanvragen en vaste licentie activeren op pagina 18

1.7 De vaste licentie van Mind Express via activatiecode activeren

TIP
Het is aanbevolen om de vaste licentie van Mind Express automatisch via het internet te activeren. Indien dit niet mogelijk is kan je opteren voor
onderstaande werkwijze.

1. Start Mind Express.
2. Klik op Activeer.
3. Vul het serienummer in. Het serienummer is terug te vinden op de registratiekaart.
4. Klik op Volgende >.
5. Selecteer de optie Ik wens mijn activatiecode telefonisch aan te vragen of ik beschik reeds over een activatiecode.
6. Klik op Volgende >.
7. Geef in het veld Activatiecode de ontvangen code in.
8. Klik op Volgende >.
9. Klik op Voltooien.

Zie ook
De vaste licentie van Mind Express via internet activeren op pagina 19

1.8 De vaste licentie van Mind Express via internet activeren

1. Start Mind Express.
2. Klik op Activeer.
3. Vul het serienummer in. Het serienummer is terug te vinden op de registratiekaart.
4. Klik op Volgende >.
5. Selecteer de optie Ik wens de software via internet automatisch te activeren (aanbevolen)
6. Klik op Volgende >.

Mind Express is geactiveerd op de computer.
7. Klik op Voltooien.

Zie ook
De vaste licentie van Mind Express via activatiecode activeren op pagina 19

1.9 Versie en serienummer van Mind Express controleren

Bij contact met de supportafdeling kan er worden gevraagd naar de versie en/of het serienummer van Mind Express op jouw toestel.

Kies Help > Info....

In het dialoogvenster Mind Express verschijnt de versienummer (3) en het serienummer (2) van Mind Express.
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1.10 Gebruik symbolensets van Mind Express weergeven

1. Kies Help > Info....

In het dialoogvenster Mind Express verschijnt het versienummer (3) en het serienummer (2) van Mind Express.
2. In het dialoogvenster Mind Express vind je in het venster (1) de symbolensets met de volgende aanduidingen:

▪ zwarte tekst: symbolenset en licentie aanwezig
▪ lichtgrijze tekst: geen licentie voor de symbolenset
▪ donkergrijs met asterisk (*):

▪ symbolenset niet aanwezig
▪ symbolenset niet aangevinkt in het menu Extra > Symbolensets...
▪ symbolenset bestaat niet in de ingestelde taal

Zie ook
Een symbolenset in- of uitschakelen op pagina 168

1.11 De vaste licentie van Mind Express verwijderen

In volgende gevallen dien je de vaste licentie van Mind Express te verwijderen:

▪ Indien je Mind Express op een andere computer wenst te gebruiken.
▪ Indien de vaste licentie van Mind Express werd aangepast, dan moet de vaste licentie eerst worden verwijderd en daarna terug worden geactiveerd.

Bijvoorbeeld bij aankoop van extra Mind Express onderdelen.

De vaste licentie van Mind Express kan worden verwijderd:

▪ automatisch, via het internet.
▪ door een verwijdercode per e-mail of telefonisch aan te vragen en die in te geven.

Zie ook
De vaste licentie van Mind Express activeren op pagina 18
De vaste licentie van Mind Express via internet verwijderen op pagina 20
De vaste licentie van Mind Express via een verwijdercode verwijderen op pagina 21

1.12 De vaste licentie van Mind Express via internet verwijderen

In volgende gevallen dien je de vaste licentie van Mind Express te verwijderen:

▪ Indien je Mind Express op een andere computer wenst te gebruiken.

▪ Indien je de vaste licentie van Mind Express wil aanpassen. Bijvoorbeeld bij aankoop van extra Mind Express onderdelen.

1. Kies Help > Info....
2. Klik op Update licentie.
3. Vul het serienummer in. Het serienummer is terug te vinden op de registratiekaart.
4. Klik op Volgende >.
5. Selecteer Ik wens de licentie via internet automatisch te verwijderen (aanbevolen)
6. Klik op Volgende >.
7. Klik op Voltooien.
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De vaste licentie is verwijderd van de computer en kan op een andere computer worden gebruikt of je kan een geüpdatete vaste licentie installeren op de
huidige computer.

1.13 Verwijdercode van Mind Express telefonisch aanvragen en de vaste licentie verwijderen

TIP
Het is aanbevolen om de vaste licentie van Mind Express automatisch via het internet te verwijderen. Indien dit niet mogelijk is kan je opteren voor
onderstaande werkwijze.

1. Start Mind Express.
2. Kies Help > Info....
3. Klik op Update licentie.
4. Vul het serienummer in. Het serienummer is terug te vinden op de registratiekaart.
5. Klik op Volgende >.
6. Selecteer de optie Ik wens mijn verwijdercode telefonisch aan te vragen of ik beschik reeds over een verwijdercode.
7. Klik op Volgende >.
8. Neem telefonisch contact op met je verdeler of met Jabblaen vermeld het serienummer en de PC-code, die verschijnen in het dialoogvenster Licentiebeheer

- Licentie verwijderen.
9. Geef in het veld Verwijdercode de ontvangen code in.
10. Klik op Volgende >.
11. Klik op Voltooien.

Zie ook
Verwijdercode van Mind Express via e-mail aanvragen op pagina 21

1.14 Verwijdercode van Mind Express via e-mail aanvragen

TIP
Het is aanbevolen om de licentie van Mind Express automatisch via het internet te verwijderen. Indien dit niet mogelijk is kan je opteren voor
onderstaande werkwijze.

1. Start Mind Express.
2. Kies Help > Info....
3. Klik op Update licentie.
4. Vul het serienummer in. Het serienummer is terug te vinden op de registratiekaart.
5. Klik op Volgende >.
6. Selecteer de optie Ik wens mijn verwijdercode per e-mail aan te vragen
7. Klik op Volgende >.
8. Stuur een e-mail naar unlock@jabbla.com met vermelding van het serienummer en de PC-code, die verschijnen in het dialoogvenster Licentiebeheer -

Einde.
9. Klik op Voltooien.
10. Om de ontvangen verwijdercode in te geven, zie De vaste licentie van Mind Express via een verwijdercode verwijderen op pagina 21.

Zie ook
Verwijdercode van Mind Express telefonisch aanvragen en de vaste licentie verwijderen op pagina 21

1.15 De vaste licentie van Mind Express via een verwijdercode verwijderen

TIP
Het is aanbevolen om de vaste licentie van Mind Express automatisch via het internet te verwijderen. Indien dit niet mogelijk is kan je opteren voor
onderstaande werkwijze.

1. Start Mind Express.
2. Kies Help > Info....
3. Klik op Update licentie.
4. Vul het serienummer in. Het serienummer is terug te vinden op de registratiekaart.
5. Klik op Volgende >.
6. Selecteer de optie Ik wens mijn verwijdercode telefonisch aan te vragen of ik beschik reeds over een verwijdercode.
7. Klik op Volgende >.
8. Geef in het veld Verwijdercode de ontvangen code in.
9. Klik op Volgende >.
10. Klik op Voltooien.
11. Klik op Voltooien.
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De vaste licentie is verwijderd van de computer en kan op een andere computer worden gebruikt of je kan een geüpdatete vaste licentie installeren op de
huidige computer.

2 Mind Express starten

Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad.
▪ Windows 8: Ga naar Startscherm, typ Mind Express in en klik op de tegel Mind Express.
▪ Oudere versies van Windows: Ga naar Alle Programma's > Mind Express 4 > Mind Express.

Zie ook
Het Mind Express venster op pagina 22
Mind Express afsluiten op pagina 26

3 Mind Express met weblicentie voor het eerst starten

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad.
▪ Vanaf Windows 8: Ga naar Startscherm, typ Mind Express in en klik op Mind Express.
▪ Oudere versies van Windows: Ga naar Alle Programma's > Mind Express 4 > Mind Express.

Het inlogvenster verschijnt.
2. Geef je gebruikersnaam en wachtwoord in.
3. Vink de onderstaande opties aan om de volgende keer automatisch in te loggen en Mind Express op te starten:

▪ Remember me
▪ Do not show this window

Hiervoor is steeds een internetverbinding nodig!

4 De beveiliging van Mind Express wijzigen

Je kan de beveiliging van je licentie aanpassen.

Bijvoorbeeld: Je hebt een demo-versie geïnstalleerd. Je beschikt dus automatisch over een vaste licentie. Je kan overschakelen naar een weblicentie of naar een
beveiliging via een beveiligingssleutel (HASP-dongle).

1. Ga naar de map met de installatiebestanden van Mind Express.
Voorbeeld: C:\Program Files (x86)\Mind Express 4

2. Open het bestand SetProtection.exe.
3. Kies Mind Express in de vervolgkeuzelijst Product.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst Beveiliging één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Vaste licentie / demo (PCGuard) Je moet de licentie éénmalig activeren. De licentie wordt bewaard op je
toestel. Er is geen internetverbinding nodig om Mind Express op te starten.

Hardware sleutel (Hasp) De beveiliging gebeurt hardwarematig door het aansluiten van een
beveiligingssleutel (HASP-dongle) op de USB-poort van je toestel.

Weblicentie Je moet een account aanmaken. De licentie wordt bewaard op het web
en wordt via de internetverbinding regelmatig gevalideerd. Je kan Mind
Express op meerdere toestellen installeren en gebruiken door aan te melden
met je account.

De huidige beveiliging is aangeduid met *.
5. Klik op OK.

5 Het Mind Express venster

Het Mind Express venster bestaat uit 5 onderdelen. Afhankelijk van de mode waarin wordt gewerkt, kunnen sommige of alle van deze onderdelen zichtbaar zijn.
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Nr Onderdeel Uitleg

1 Gekleurde balk Geeft aan dat mode Bewerken actief is. De gekleurde balk verschijnt
enkel als in het menu Extra > Opties..., de optie Indicator mode
Bewerken is aangevinkt.

2 Communicatiekaart Een gebruiker van Mind Express krijgt meestal enkel dit onderdeel te
zien.

3 Werkbalk Deze werkbalk verschijnt enkel in mode Bewerken en wordt gebruikt
om zeer snel vakjes aan te passen.

4 Titelbalk In de titelbalk verschijnt de naam van het programma (Mind
Express), de naam van het document (bijvoorbeeld: me4_ned) en de
naam van de pagina (bijvoorbeeld: Pagina 1).

5 Menubalk Via de menubalk heb je toegang tot de menu's Bestand, Bewerken,
Document, Extra en Help.

6 Bedieningsmogelijkheden

Je kan kiezen hoe je Mind Express bedient. Je kan gebruik maken van een muis, joystick, schakelaar (scanning) of oogsturing.

Kies in het menu Bewerken één van de volgende bedieningsmogelijkheden:

▪ Muis
▪ Joystick of Ctrl + F5
▪ Scanning of Ctrl + F6
▪ Oogsturing of Ctrl + F7

7 Een document in Mind Express gebruiken

7.1 Een bestand openen

1. Kies Bestand > Openen....
De mediabibliotheek wordt geopend.

2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Selecteer het document en klik op Openen.
▪ Dubbelklik op het document.

Zie ook
Een onlangs geopend bestand openen op pagina 24
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Een bestand opslaan op pagina 24

7.2 Een beveiligd bestand openen

Sommige documenten zijn beveiligd. Je hebt een activatiecode nodig om ze te kunnen openen. Bijvoorbeeld: Podd, Mycore, Carla, TwoSwitches, ... Je kan een
activatiecode aanvragen of als je al een activatiecode hebt, dan kan je die onmiddellijk ingeven. Hiervoor moet je toestel beschikken over een internetverbinding.

Sommige beveiligde documenten voorzien een demo-periode. Gedurende deze periode kan je het beveiligde document uitproberen, zonder dat je een
activatiecode hoeft in te geven.

1. Kies Bestand > Openen....
De mediabibliotheek wordt geopend.

2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Selecteer het document en klik op Openen.
▪ Dubbelklik op het document.

3. Geef in Activatiecode: de verkregen activatiecode in.
Sommige documenten kan je gedurende een bepaalde periode gratis uit proberen. Onderaan verschijnt de knop Probeer het document gratis uit ( dagen
resterend). Druk op de knop en het document wordt geopend.

4. Klik op OK.

7.3 Een bestand bewerken

Om een bestand, pagina of een vakje te kunnen bewerken moet je de mode Bewerken activeren.

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bewerken > Mode bewerken.
▪ Druk op F2.

De werkbalk Bewerken verschijnt bovenaan. Het document kan worden bewerkt.

Nr Beschrijving

1 Naam van het symbool

2 Opent het symbolenvenster

3 Label van het symbool

4 Actie (of tekst) van het symbool

5 Opent het actievenster

6 Om de stijl te selecteren.

7 Om het tekenen van vakjes te activeren/deactiveren. Enkel beschikbaar in Freestyle.

2. Om de mode Bewerken te verlaten, voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bewerken en kies de mode: Muis, Joystick, Scanning of Oogsturing.
▪ Druk op F2. Mind Express keert terug naar de laatst gekozen mode.

OPMERKING
Bij Smart en Zingui wordt het huidige document automatisch opgeslagen bij het verlaten van de mode Bewerken.

7.4 Een bestand opslaan

Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bestand > Opslaan
▪ Druk op Ctrl + S.

Zie ook
Een bestand openen op pagina 23

7.5 Een onlangs geopend bestand openen

1. Kies Bestand.
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In het menu Bestand verschijnt de lijst met de 5 laatst geopende bestanden.
2. Klik in de lijst op het bestand dat je wil openen.

Zie ook
Een bestand openen op pagina 23

8 Mind Express updaten

8.1 Mind Express updaten

Het is aanbevolen om Mind Express altijd up-to-date te houden. Bestaande documenten, afbeeldingen, geluiden of stemmen worden bij een update altijd
behouden. Je kan op 2 manieren updaten:

▪ Je kan vanuit Mind Express automatisch laten controleren of er een nieuwe update beschikbaar is en die ook installeren. Dit is de aanbevolen manier van
updaten.

▪ Beschikt jouw toestel niet over een internetverbinding dan kan je Mind Express ook manueel updaten.

Zie ook
Mind Express via een internetverbinding updaten op pagina 25
Mind Express zonder internetverbinding updaten op pagina 25
Licentie van Mind Express aanpassen op pagina 25

8.2 Mind Express via een internetverbinding updaten

Het is aanbevolen om Mind Express altijd up-to-date te houden. Bestaande documenten, afbeeldingen, geluiden of stemmen worden bij een update altijd
behouden. Je kan in Mind Express controleren of er een nieuwe update beschikbaar is en die ook installeren.

1. Ga naar Help > Controleren op updates....
2. Afhankelijk van de boodschap die verschijnt, voer je één van de volgende handelingen uit:

Boodschap Handeling

Er werden geen updates gevonden. Klik op OK en je kan verder werken met Mind Express.

Het dialoogvenster Update verschijnt met uitleg over de update. Klik op Update en ga verder met de volgende stap.

3. Klik op OK in het dialoogvenster Update.
4. Sluit Mind Express af.

De update wordt geïnstalleerd.
5. Klik op OK.
6. Start Mind Express opnieuw op.

Zie ook
Mind Express zonder internetverbinding updaten op pagina 25

8.3 Mind Express zonder internetverbinding updaten

Indien jouw toestel niet over een internetverbinding beschikt, maak je gebruik van een computer die wel over een internetverbinding beschikt om de update te
kunnen downloaden en over te zetten op jouw toestel zonder internetverbinding.

1. Ga via de computer die wel over internet beschikt, naar de website van Mind Express (www.mindexpress.be)
2. Download de recentste update.
3. Kopieer het bestand naar een USB-stick.
4. Plaats de USB-stick in het toestel zonder internetverbinding. Gebruik eventueel de meegeleverde USB-kabel.
5. Voer de update uit vanop de USB-stick.
6. Voer de stappen uit zoals beschreven in:

▪ Mind Express installeren (standaardinstallatie) op pagina 16
▪ Mind Express installeren (aangepaste installatie) op pagina 17

Zie ook
Mind Express via een internetverbinding updaten op pagina 25

8.4 Licentie van Mind Express aanpassen

De licentie van Mind Express kan worden aangepast, na aankoop van extra Mind Express onderdelen. Bijvoorbeeld: extra talen, symbolensets, stemmen.

1. Verwijder de licentie, zie De vaste licentie van Mind Express verwijderen op pagina 20.
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2. Activeer opnieuw de licentie, zie De vaste licentie van Mind Express activeren op pagina 18.

9 Mind Express afsluiten

Ga naar Bestand > Afsluiten.
Indien er wijzigingen werden aangebracht aan het document, verschijnt er een melding om de wijzigingen eventueel op te slaan.

Zie ook
Mind Express starten op pagina 22
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1 De mediabibliotheek

1.1 De mediabibliotheek

De mediabibliotheek is de plaats waar alle nodige bestanden van een communicatiekaart worden bewaard. Het enige wat je hierin niet zal terugvinden, zijn de
symbolendatabanken. De Mind Express bestanden worden steeds bewaard in de map Documenten.

TIP
Zorg zelf voor een duidelijke onderverdeling, zodat je de bestanden gemakkelijk terugvindt.

In de mediabibliotheek van Mind Express vind je de volgende mappen:

Map Uitleg

Documenten Hier worden alle Mind Express bestanden bewaard.

Sjablonen Hier worden alle Mind Express sjablonen bewaard.

Afbeeldingen Hier worden alle afbeeldingen bewaard. De mogelijke extensies zijn: bmp,
jpg, jpeg, gif, png, wmf, emf

Geluiden Hier worden alle geluiden bewaard. Enkel de extensie wav is mogelijk.

Muziek Video Hier worden alle muziek- en videofragmenten bewaard. De mogelijke
extensies zijn: wmv, mpg, mpeg, avi, mp4, mov, mkv, mp3, aif, cda, wav,
wma. Voor afspeellijsten zijn de mogelijke extensies: pls en m3u

OPMERKING
Gevorderde gebruikers kunnen de bestanden van de mediabibliotheek terugvinden in de map C:\Users\Public\Documents\Mind Express
\MediaLib.

WAARSCHUWING
Als gebruiker werk je best steeds met de mediabibliotheek via Mind Express!

Zie ook
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen op pagina 29
De inhoud van de mediabibliotheek bekijken op pagina 28
De weergave van de mediabibliotheek wijzigen op pagina 28
Een afbeelding aan de mediabibliotheek toevoegen op pagina 29

1.2 De inhoud van de mediabibliotheek bekijken

1. Kies Bestand > Mediabibliotheek... (Ctrl + Shift + M).
2. Kies linksboven één van de volgende bibliotheken:

▪ Documenten
▪ Sjablonen
▪ Afbeeldingen
▪ Geluiden
▪ Muziek Video

3. Bekijk de inhoud van de bibliotheek.
4. Om een map te openen, dubbelklik op de map.
5. Bekijk de inhoud van de map.

TIP
Om terug te keren naar een hoger gelegen map, gebruik het kruimelpad bovenaan de bestandslijst.

1.3 De weergave van de mediabibliotheek wijzigen

Wanneer je een map of bibliotheek opent, kan je de weergave van de bestanden in de bestandslijst wijzigen. Er zijn 3 verschillende weergaven mogelijk in de
bestandslijst:

▪ Pictogrammen, in deze weergave krijg je een miniatuur te zien van de afbeeldingen.

▪ Lijst, in deze weergave krijg je een lijst van de bestanden.

▪ Details, in deze weergave verschijnt naast de map of het bestand ook de datum.

1. Open de mediabibliotheek.
2. Klik op Weergave wijzigen.
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3. Herhaal stap 2 tot je de gewenste weergave bekomt.

1.4 Een afbeelding aan de mediabibliotheek toevoegen

Een afbeelding toevoegen hoef je enkel te doen als je afbeeldingen apart wil overzetten. Als je een Mind Express document importeert, worden automatisch de
afbeeldingen ook mee geïmporteerd.

Enkel de volgende formaten kunnen worden geïmporteerd:

▪ bmp (Bitmap)

▪ jpg, jpeg (Joint Photographic Expert Group)

▪ gif (Graphics Interchange Format)

▪ png (Portable Network Graphics)

▪ wmf (Windows Metafile)

▪ emf (Extended Windows Metafile)

1. Kies Bestand > Mediabibliotheek... (Ctrl + Shift + M).
2. Kies linksboven de bibliotheek Afbeeldingen.
3. Selecteer in de bestandslijst de map waar je de afbeeldingen wil opslaan.
4. Klik in het groepsvak Taken op Item toevoegen/importeren.
5. Selecteer de afbeeldingen in het dialoogvenster Openen.

OPMERKING
Links onderaan in het dialoogvenster Openen is de optie Verklein afbeeldingen na importeren. aangevinkt. Laat deze optie aangevinkt staan,
tenzij je achtergrondafbeeldingen wil importeren!

6. Klik op Openen.

Zie ook
Een afbeelding aan de mediabibliotheek toevoegen via verkenner op pagina 29

1.5 Een afbeelding aan de mediabibliotheek toevoegen via verkenner

Een afbeelding toevoegen hoef je enkel te doen als je afbeeldingen apart wil overzetten. Als je een Mind Express document importeert, worden automatisch de
afbeeldingen ook mee geïmporteerd.

De volgende formaten kunnen worden toegevoegd:

▪ bmp (Bitmap)

▪ jpg, jpeg (Joint Photographic Expert Group)

▪ gif (Graphics Interchange Format)

▪ png (Portable Network Graphics)

▪ wmf (Windows Metafile)

▪ emf (Extended Windows Metafile)

Je kan afbeeldingen toevoegen aan de mediabibliotheek door één of meerdere afbeeldingen te verslepen vanuit de verkenner naar de mediabibliotheek.

OPMERKING
Afbeeldingen die naar de bibliotheek Afbeeldingen worden versleept, worden automatisch verkleind!

1. Verklein het venster Mind Express.
2. Kies Bestand > Mediabibliotheek... (Ctrl + Shift + M).
3. Kies linksboven de bibliotheek Afbeeldingen.
4. Selecteer in de bestandslijst de map waar je de afbeeldingen wil naar toe slepen.
5. Open de verkenner.
6. Verklein het venster van de verkenner en schik het naast het dialoogvenster van de mediabibliotheek.
7. Selecteer in de verkenner de bestanden die je wil toevoegen aan de mediabibliotheek.
8. Versleep de selectie naar de bestandslijst in de mediabibliotheek.

Zie ook
Een afbeelding aan de mediabibliotheek toevoegen op pagina 29

1.6 Een document aan de mediabibliotheek toevoegen

Een document kan op volgende manieren worden toegevoegd aan de mediabibliotheek:

▪ via toevoegen/importen in de mediabibliotheek
▪ via verslepen in de verkenner
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▪ via importeren
▪ via dubbelklikken

Zie ook
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via de mediabibliotheek op pagina 30
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via verkenner op pagina 30
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via importeren op pagina 31
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via dubbelklikken op pagina 31

1.7 Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via de mediabibliotheek

1. Kies Bestand > Mediabibliotheek... (Ctrl + Shift + M).
2. Kies linksboven de bibliotheek Documenten.
3. Selecteer in de bestandslijst de map waar je de documenten wil opslaan.
4. Klik in het groepsvak Taken op Item toevoegen/importeren.
5. Kies in de verkenner het document dat je wil toevoegen aan de mediabibliotheek.

OPMERKING
Enkel documenten van het type *.jmm, *.bls of *.zip kunnen worden toegevoegd.

6. Klik op Openen.

Bovenaan (1) in het dialoogvenster Importeren verschijnt de algemene info over het document. Onderaan (2) verschijnt een overzicht van de te importeren
bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de geluidsbestanden in het paars en de overige bestanden die gelinkt zijn aan het document
verschijnen in het groen.

7. Indien je de locatie van de te importeren bestanden wil wijzigen, klik op Mappen wijzigen, wijzig de locatie van de geïmporteerde documenten,
afbeeldingen, geluiden, muziek en video en klik op OK.

8. Klik op OK om het importeren te starten.
Alle bestanden die gekoppeld zijn aan het document worden geïmporteerd. In het dialoogvenster Importeren verschijnt een overzicht van de geïmporteerde
bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de geluidsbestanden in het paars en de overige bestanden die gelinkt zijn aan het document
verschijnen in het groen.

9. Klik op OK.

Zie ook
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via importeren op pagina 31
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via dubbelklikken op pagina 31

1.8 Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via verkenner

Als je een Mind Express document toevoegt aan de mediabibliotheek, worden automatisch alle gelinkte bestanden ook mee geïmporteerd.

Enkel de volgende formaten kunnen worden toegevoegd:

▪ jmm (Mind Express 4 bestand)

▪ zip (een jmm-bestand die door de browser is hernoemd naar een zip-bestand)

▪ bls (Mind Express 3 bestand)

Je kan één of meerdere documenten toevoegen aan de mediabibliotheek door één of meerdere documenten te verslepen vanuit de verkenner naar de
mediabibliotheek.

1. Verklein het dialoogvenster Mind Express.
2. Kies Bestand > Mediabibliotheek... (Ctrl + Shift + M).
3. Kies linksboven de bibliotheek Documenten.
4. Selecteer in de bestandslijst de map waar je de documenten wil naar toe slepen.
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5. Open de verkenner.
6. Verklein het venster van de verkenner en schik het naast het dialoogvenster van de mediabibliotheek.
7. Selecteer in de verkenner de bestanden die je wil toevoegen aan de mediabibliotheek.
8. Versleep de selectie naar de bestandslijst in de mediabibliotheek.

Zie ook
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via importeren op pagina 31
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via dubbelklikken op pagina 31

1.9 Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via importeren

1. Kies Bestand > Importeren > Document (*.bls, *.jmm)...
2. Kies in de Verkenner het document dat je wil importeren.

OPMERKING
Enkel documenten van het type *.jmm, *.bls of *.zip kunnen worden toegevoegd. Sommige browsers hernoemen jmm-bestanden automatisch naar
zip-bestanden. Je kan deze zip-bestanden importeren.

3. Klik op Openen.

Alle bestanden die gelinkt zijn aan het document worden geïmporteerd. Bovenaan (1) in het dialoogvenster Importeren verschijnt de algemene info over
het document. Onderaan (2) verschijnt een overzicht van de te importeren bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de geluidsbestanden in het
paars, de videobestanden in het magenta en de overige bestanden die gelinkt zijn aan het document verschijnen in het groen.

4. Indien je de locatie van de te importeren bestanden wil wijzigen, klik op Mappen wijzigen, wijzig de locatie van de geïmporteerde documenten,
afbeeldingen, geluiden, muziek en video en klik op OK.

5. Klik op OK om het importeren te starten.
Alle bestanden die gekoppeld zijn aan het document worden geïmporteerd. In het dialoogvenster Importeren verschijnt een overzicht van de geïmporteerde
bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de geluidsbestanden in het paars, de videobestanden in het magenta en de overige bestanden die
gelinkt zijn aan het document verschijnen in het groen.

6. Klik op OK.

Zie ook
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via de mediabibliotheek op pagina 30
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via dubbelklikken op pagina 31
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via verkenner op pagina 30

1.10 Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via dubbelklikken

Een document dat je hebt ontvangen van iemand of dat je hebt gedownload van de Mind Express website (http://www.mindexpress.be) en dat van het
type *.jmm of *.zip is, kan je in de Verkenner dubbelklikken. Het document wordt geopend in Mind Express en wordt samen met alle gelinkte bestanden
automatisch geïmporteerd in de mediabibliotheek.

WAARSCHUWING
Het dubbelklikken van het document kan NIET worden gebruikt om Mind Express 3 bestanden (of dus *.bls bestanden) te importeren.

1. Open de Verkenner.
2. Dubbelklik op het Mind Express bestand.
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Alle bestanden die gelinkt zijn aan het document worden geïmporteerd. Bovenaan (1) in het dialoogvenster Importeren verschijnt de algemene info over
het document. Onderaan (2) verschijnt een overzicht van de te importeren bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de geluidsbestanden in het
paars, de videobestanden in het magenta en de overige bestanden die gelinkt zijn aan het document verschijnen in het groen.

3. Indien je de locatie van de te importeren bestanden wil wijzigen, klik op Mappen wijzigen, wijzig de locatie van de geïmporteerde documenten,
afbeeldingen, geluiden, muziek en video en klik op OK.

4. Klik op OK om het importeren te starten.
Alle bestanden die gelinkt zijn aan het document worden geïmporteerd. In het dialoogvenster Importeren verschijnt een overzicht van de geïmporteerde
bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de geluidsbestanden in het paars, de videobestanden in het magenta en de overige bestanden die
gelinkt zijn aan het document verschijnen in het groen.

5. Klik op OK.

Zie ook
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via de mediabibliotheek op pagina 30
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via importeren op pagina 31
Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via verkenner op pagina 30

2 Met een document werken

2.1 Een nieuw document maken

Om op een gestructureerde manier een nieuw document te maken in Mind Express, volg je onderstaand stappenplan:

1. Kies Bestand > Nieuw....
2. Kies één van de volgende opties:

▪ Maak een leeg document

Gebruik de standaard stijlenset of selecteer eventueel een specifieke stijlenset in de vervolgkeuzelijst Stijlenset:.
▪ Gebruik sjabloon

Selecteer een sjabloon in de vervolgkeuzelijst. In het sjabloon zijn reeds bepaalde instellingen gedefinieerd.
3. Klik op OK.

▪ Indien je hebt gekozen voor Maak leeg document, verschijnt het dialoogvenster Pagina-instellingen. Stel de pagina in (De pagina instellen op
pagina 39) en klik op OK.

▪ Indien je hebt gekozen voor Sjabloon gebruiken, verschijnt het nieuwe document op basis van het gekozen sjabloon.
4. Sla het document op.
5. Zet het bewerken via rechtsklik in mode Muis aan. Zie De bewerkopties instellen op pagina 169.
6. Vul de vakjes (zoveel mogelijk via snel bewerken). Zie Snel een vakje vullen op pagina 45.
7. Maak de stijlen aan en benoem ze. Zie Een nieuwe stijl aanmaken op pagina 51.
8. Pas de stijlen toe op de vakjes. Zie De stijl van een vakje aanpassen op pagina 51.
9. Kopieer eventueel vakjes en/of pagina's. Zie Een vakje kopiëren op pagina 56, Een pagina kopiëren en plakken op pagina 38.
10. Stel de documentvoorkeuren in. Zie De documentvoorkeuren instellen op pagina 34.
11. Pas het formaat aan van het document. Zie Het formaat van het document instellen op pagina 36.
12. Sla alle wijzigingen op.
13. Zet het bewerken via rechtsklik in mode Muis uit. Zie De bewerkopties instellen op pagina 169.

2.2 Een kopie van een document maken

Je kan een kopie maken van het huidige document waarbij het document met alle gekoppelde documenten worden gekopieerd naar een op te geven map in
de Documenten van de Mediabibliotheek. Alle koppelingen tussen de bestanden blijven werken. Het maken van een kopie van een bestaand document is zeer
handig om het document aan te passen zonder de originele bestanden te wijzigen.
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Bijvoorbeeld: je wil het voorbeeldbestand van Mind Express aanpassen voor een gebruiker. Maak een kopie van het voorbeeldbestand en pas het aan voor de
gebruiker. Zo blijft het originele voorbeeldbestand ongewijzigd.

1. Kies Bestand > Maak kopie....
2. Geef in het bovenste veld de naam op van de map waar alle documenten naar toe moeten worden gekopieerd.

De map wordt aangemaakt in de Documenten van de Mediabibliotheek.
3. Wijzig in het onderste veld de tekst die wordt toegevoegd aan alle documenten.

Standaard wordt de mapnaam toegevoegd aan ieder document.
Voorbeeld: me4_ned (Alex)

2.3 Zelf een sjabloon maken

Als je een document hebt gemaakt, dat je regelmatig opnieuw wil gebruiken als basis voor een nieuw document, dan kan je een sjabloon maken.

1. Maak een document volledig op of open een document dat je als sjabloon wil gebruiken.
2. Kies Bestand > Opslaan als....
3. Geef in Naam: de naam in van het sjabloon.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst Opslaan als: de keuze Sjablonen.
5. Klik op Opslaan.
6. Bevestig in het dialoogvenster Mind Express.

Enkel de huidige pagina van het document wordt bewaard als sjabloon.

2.4 Eigenschappen van een document opvragen

De documenteigenschappen kunnen informatie bevatten over de auteur, de contactinformatie en de beschrijving van het document. Deze informatie is bijzonder
handig wanneer je het document exporteert en deelt met andere gebruikers.

TIP
Je kan Mind Express documenten delen met andere gebruikers via www.mindexpress.be.

1. Open het bestand.
2. Kies Bestand > Eigenschappen....

Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt met informatie over de auteur, contactinformatie en een beschrijving van het bestand.

Zie ook
Eigenschappen van een document bewerken op pagina 33

2.5 Eigenschappen van een document bewerken

De documenteigenschappen kunnen informatie bevatten over de auteur, de contactinformatie en de beschrijving van het document. Deze informatie is bijzonder
handig wanneer je het document exporteert en deelt met andere gebruikers.

TIP
Je kan Mind Express documenten delen met andere gebruikers via www.mindexpress.be.

Om de eigenschappen van een document te bewerken, ga als volgt te werk:

1. Open het bestand.
2. Kies Bestand > Eigenschappen....
3. Vul in het veld Auteur: de naam in van de maker van het document.
4. Vul in het veld Contact: informatie in, hoe een andere gebruiker de auteur van het document kan contacteren. Bijvoorbeeld het e-mailadres van de auteur.
5. Vul in het veld Beschrijving: uitleg over het gemaakte document. Vermeld of het een communicatiekaart, een spelletje, een oefening of een andere

toepassing is. Vermeld ook de gebruikte symbolensets.
6. Klik op OK.

Zie ook
Eigenschappen van een document opvragen op pagina 33

2.6 Een document exporteren

Het exporteren van bestanden kan worden gebruikt om een Mind Express document van de ene computer of toestel over te zetten naar de andere computer of
toestel. Hierbij kan je het document eerst exporteren, op een USB-geheugenstick plaatsen en dan vervolgens importeren.

Je kan documenten exporteren om te delen met collega's en vrienden of je kan bestanden exporteren om online te delen via http://www.mindexpress.be

1. Open het document dat je wil exporteren.
2. Kies Bestand > Exporteren > Huidig document....
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3. Kies de locatie waar je het document wil opslaan en wijzig eventueel de bestandsnaam.
4. Klik op Opslaan.
5. Wijzig eventueel de gegevens in de velden Auteur:, Contact: en Beschrijving:.
6. Vink in het groepsvak Exporteren:, eventueel volgende opties aan of uit:

Optie Uitleg

Figuren Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte afbeeldingen samen met
het document geëxporteerd.

Geluiden Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte geluiden van de
mediabibliotheek samen met het document geëxporteerd.

Gelinkte documenten Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte documenten samen met
het document geëxporteerd. Dus ook de gelinkte documenten in de gelinkte
documenten.

Muziek Als je deze optie aanvinkt, worden alle gelinkte muziekbestanden
(bijvoorbeeld mp3) samen met het document geëxporteerd. Het
geëxporteerde bestand kan wel zeer groot worden indien er veel
muziekbestanden mee worden geëxporteerd.

Video Als je deze optie aanvinkt, worden alle gelinkte videobestanden
(bijvoorbeeld WMP) samen met het document geëxporteerd. Het
geëxporteerde bestand kan wel zeer groot worden indien er veel
videobestanden mee worden geëxporteerd.

OPMERKING
Als je hetzelfde document hebt staan op de computer en op je toestel, en je hebt enkel wijzigingen aangebracht aan het document (dus niet aan de
afbeeldingen, geluiden, muziek of video), dan kan je bij het exporteren alle opties in het groepsvak Exporteren: uitvinken. Hierdoor is het bestand
veel kleiner en kan je het bestand sneller exporteren en importeren.

7. Klik op OK.
Bovenaan in het dialoogvenster Exporteren verschijnt een overzicht van de geëxporteerde bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de
geluidsbestanden in het paars en de overige bestanden die gelinkt zijn aan het document verschijnen in het groen. Onderaan verschijnt een overzicht van de
gebruikte symbolen in de export.

OPMERKING
Als in het geëxporteerde bestand symbolensets worden gebruikt die niet beschikbaar zijn op de computer of het toestel waar het bestand wordt
geïmporteerd, dan worden de vakjes met deze symbolen niet gevuld.

8. Klik op OK.

2.7 Alle koppelingen van een document weergeven

Je kan alle koppelingen van het huidige document of van alle gekoppelde documenten weergeven in een dialoogvenster. Hiermee kan je zoeken naar een
verkeerde koppeling.

Bijvoorbeeld: bij het exporteren van documenten kan er een koppeling zitten naar een oud document. Hierdoor worden bij het exporteren alle koppelingen van
het oude document meegenomen. Geef dus vooraleer te exporteren alle koppelingen van het document weer en controleer of ze correct zijn.

1. Kies Bestand > Document links....
Alle koppelingen in het huidig document worden weergegeven.

2. Kies de optie Toon links in alle (gelinkte) documenten om alle gekoppelde documenten weer te geven.
3. Gebruik de filter om te zoeken op de bestandsnaam.

2.8 De documentvoorkeuren instellen

Je kunt een aantal voorkeuren voor het huidige document instellen.

1. Kies Document > Voorkeuren....
2. Stel in het groepsvak Algemeen volgende documentvoorkeuren in:

Voorkeur Uitleg

Specifieke selectie-instellingen gebruiken Als deze optie is ingeschakeld, worden specifieke selectie-instellingen
gebruikt voor het huidige document, ongeacht de gebruikersinstellingen.
Kies in de vervolgkeuzelijst:

▪ Muis
▪ Joystick
▪ Scanning
▪ Oogsturing

Klik vervolgens op Instellingen en zie:

▪ Muisselectie op pagina 132
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Voorkeur Uitleg

▪ Joystickselectie op pagina 138
▪ Scanningselectie op pagina 142
▪ Oogsturing op pagina 148

Automatisch terugkeren naar pagina 1 Als je deze optie inschakelt en je gebruikt een communicatiekaart die
bestaat uit verschillende pagina's, dan keert Mind Express automatisch terug
naar de eerste pagina nadat je een vakje op één van de andere pagina's hebt
geselecteerd.

Automatisch terugkeren naar niveau 1 Als je deze optie inschakelt en je gebruikt een communicatiekaart die
verschillende informatieniveaus gebruikt, dan keert Mind Express
automatisch terug naar niveau 1, nadat je een vakje op niveau 2 of 3 hebt
geselecteerd.

Geluid bij slepen Als je deze optie inschakelt, hoort de gebruiker een geluid bij het slepen.

Wacht op spraak bij pagina-overgang Als je deze optie inschakelt, wordt er pas een andere pagina geopend
wanneer de spraak van de huidige pagina volledig is beëindigd.

3. Stel in het groepsvak Opmaak volgende documentvoorkeuren in:

Voorkeur Uitleg

Formaat Vink de optie aan om de communicatiekaarten met vaste afmetingen weer te
geven. Zo kunnen communicatiekaarten correct worden afgedrukt of correct
worden opgemaakt voor andere toestellen.

Klik op het gekleurde vakje en stel de kleur in van de ruimte, rond de
communicatiekaart.

Sjabloon gebruiken voor nieuwe pagina's Als je deze optie inschakelt, wordt het geselecteerde sjabloon gebruikt voor
elke nieuwe pagina die je aanmaakt.

4. Stel in het groepsvak Notitie volgende documentvoorkeuren in:

Voorkeur Uitleg

Geen spraak tijdens toevoegen aan Notitie De woorden die worden toegevoegd aan de notitie worden niet onmiddellijk
uitgesproken.

Starten met actieve Notitie Als deze optie ingeschakeld is, kan je de notitie beginnen te schrijven van
zodra het document wordt geopend.

Symbolen opslaan bij opslaan Notitie in vakje Bij het opslaan van een notitie in een vakje worden de symbolen
weergegeven in het vakje. Voer in het veld Aantal symbolen: het maximum
aantal symbolen in die in het vakje worden weergegeven

Markeren tijdens lezen Vink deze optie aan om tijdens het lezen van de notitie het woord te
markeren dat wordt gelezen. Kies in de vervolgkeuzelijst of de tekst of de
achtergrond moet worden gekleurd. Klik in het gekleurde vakje om de kleur
te kiezen die moet worden gebruikt om te markeren. Deze optie kan niet
worden gebruikt op de Zingui en op de Smart.

5. Stel in het groepsvak Woordvoorspelling volgende documentvoorkeuren in:

Voorkeur Uitleg

Woordvoorspelling: Woordvoorspelling kan worden uitgevoerd op het niveau van de tekst en/of
het bijhorende symbool. Kies in de vervolgkeuzelijst:

▪ Alleen tekst, woordvoorspelling op tekstniveau.
▪ Tekst (met symbolen), vakjes voor voorspelling met tekst en indien

beschikbaar symbolen.
▪ Alleen symbolen, voorspelling op symboolniveau als symbolen

beschikbaar zijn.
▪ Symbolen (met tekst), vakjes voor voorspelling met symbolen en

tekst indien symbolen beschikbaar zijn.

Eerste set: Kies in de vervolgkeuzelijst welke symbolenset er moet worden gebruikt bij
symboolvoorspelling.

Tweede set: Kies in de vervolgkeuzelijst welke symbolenset er moet worden gebruikt als
er in de eerste set geen symbool wordt gevonden.
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Voorkeur Uitleg

Geen spraak tijdens toevoegen aan Notitie De woorden die worden toegevoegd aan de notitie worden niet onmiddellijk
uitgesproken.

Starten met actieve Notitie Als deze optie ingeschakeld is, kan je de notitie beginnen te schrijven van
zodra het document wordt geopend.

Symbolen opslaan bij opslaan Notitie in vakje Bij het opslaan van een notitie in een vakje worden de symbolen
weergegeven in het vakje. Voer in het veld Aantal symbolen: het maximum
aantal symbolen in die in het vakje worden weergegeven

Bewaar positie van venster Om de huidige positie en grootte van het venster op te slaan.

Laatste geopende pagina opslaan Wanneer het document wordt geopend, zal het worden geopend op de
pagina die laatst actief was.

Status dynamische lijsten opslaan Als er in het document dynamische lijsten worden gebruikt, wordt de status
van de dynamische lijsten opgeslagen. Telkens je een pagina opent met
dynamische lijsten wordt de lijst getoond zoals ze laatst werd weergegeven.

Specifieke selectie-instellingen gebruiken Als deze optie is ingeschakeld, worden specifieke selectie-instellingen
gebruikt voor het huidige document, ongeacht de gebruikersinstellingen.
Kies in de vervolgkeuzelijst:

▪ Muis
▪ Joystick
▪ Scanning
▪ Oogsturing

Klik vervolgens op Instellingen en zie:

▪ Muisselectie op pagina 132
▪ Joystickselectie op pagina 138
▪ Scanningselectie op pagina 142
▪ Oogsturing op pagina 148

Formaat Vink de optie aan om de communicatiekaarten met vaste afmetingen weer te
geven. Zo kunnen communicatiekaarten correct worden afgedrukt of correct
worden opgemaakt voor andere toestellen.

Klik op het gekleurde vakje en stel de kleur in van de ruimte, rond de
communicatiekaart.

6. Stel in het groepsvak Opslaan volgende documentvoorkeuren in:

Voorkeur Uitleg

Bewaar positie van venster Om de huidige positie en grootte van het venster op te slaan.

Laatste geopende pagina opslaan Wanneer het document wordt geopend, zal het worden geopend op de
pagina die laatst actief was.

Status dynamische lijsten opslaan Als er in het document dynamische lijsten worden gebruikt, wordt de status
van de dynamische lijsten opgeslagen. Telkens je een pagina opent met
dynamische lijsten wordt de lijst getoond zoals ze laatst werd weergegeven.

7. Klik op OK.

2.9 Het formaat van het document instellen

Je kan het formaat van het huidige document instellen.

1. Kies Document > Voorkeuren....
2. Vink de optie Formaat en kies een formaat in de vervolgkeuzelijst.
3. Klik op het gekleurde vakje en stel de kleur in van de ruimte, rond de communicatiekaart.
4. Klik op OK.

2.10 In een document zoeken (mode Muis)

Als gebruiker (of begeleider) kan je in mode Muis op zoek gaan naar de pagina's waar een bepaald label of een bepaalde actie in voorkomt. Je kan ook opzoek
gaan naar een ID van een vakje.

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bewerken > Zoeken > Pagina's zoeken...
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▪ Druk op Ctrl + D
2. Kies in het groepsvak Zoeken in:, waar er moet worden gezocht:

▪ Labels
▪ Acties
▪ Labels en acties
▪ Document links, zoekt naar vakjes die een link hebben naar een ander document.

3. Geef in het vak Zoeken naar: het woord (of deel van het woord) in.
Om te zoeken naar de ID van een vakje, laat je de zoekterm voorafgaan door id:.

4. Vink eventueel de optie Volledig woord aan als je wil dat het resultaat volledig overeenstemt met het ingegeven woord. Vink deze optie niet aan als je alle
resultaten wil zien waar de ingegeven tekst in voorkomt.

5. Klik op OK.
Er verschijnt een overzicht van de pagina's waar het woord voorkomt.

6. Klik op OK.

Zie ook
In een document zoeken (mode Bewerken) op pagina 37

2.11 In een document zoeken (mode Bewerken)

In de mode Bewerken kan je op zoek gaan naar een label of een actie. Je kan ook opzoek gaan naar een ID van een vakje.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bewerken > Zoeken > Zoeken
▪ Druk op Ctrl + F

3. Kies in het groepsvak Zoeken in:, waar er moet worden gezocht:

▪ Labels
▪ Acties
▪ Labels en acties
▪ Document links, zoekt naar vakjes die een link hebben naar een ander document.

4. Geef in het vak Zoeken naar: het woord (of deel van het woord) in.
Om te zoeken naar de ID van een vakje, laat je de zoekterm voorafgaan door id:.

5. Vink eventueel de optie Volledig woord aan als je wil dat het resultaat volledig overeenstemt met het ingegeven woord. Vink deze optie niet aan als je alle
resultaten wil zien waar de ingegeven tekst in voorkomt.

6. Klik op OK.
Het vakje dat beantwoordt aan de zoekopdracht wordt geselecteerd (zwarte markeringen).

7. Kies Bewerken > Zoeken > Volgende zoeken (F3).

Zie ook
In een document zoeken (mode Muis) op pagina 36

2.12 Bestanden importeren

2.12.1 Een bestand importeren

Je kan verschillende soorten bestanden importeren in Mind Express:

▪ Mind Express documenten van het type *.bls of *;jmm of *.zip. Zie Een document aan de mediabibliotheek toevoegen via importeren op pagina 31.
▪ Mind Express documenten vanop de Zingui of Smart, zie Een bestand van de Zingui of de Smart importeren op pagina 121.
▪ Grid bestanden. Zie Een Grid bestand importeren op pagina 37.
▪ Boardmaker bestanden. Zie Een Boardmaker bestand importeren op pagina 38.
▪ Stijlensets. Zie Een stijlenset importeren op pagina 54.
▪ Gebruikersgegevens. Zie Gebruikersgegevens importeren op pagina 132.

2.12.2 Een Grid bestand importeren

1. Kies Bestand > Importeren > Grid 2 bundle (*.bdl)...
2. Selecteer één of meerdere bestanden en klik op Openen.

Klik op Wissen om alle toegevoegde bestanden te wissen.
3. Geef in het tekstvak een naam in voor het bestand.
4. Vink de optie Voeg spraakactie toe (gebaseerd op label) voor vakjes zonder acties.

De tekst van het label wordt gebruikt om een spraakactie aan het vakje toe te kennen. Dit gebeurt enkel als het vakje geen andere actie heeft.
5. Klik op Starten.

De bestanden worden geconverteerd.
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6. Klik op Einde.
7. Klik op OK.

De bestanden worden in Mind Express geïmporteerd.
8. Klik op OK.

Het bestand verschijnt in Mind Express.

2.12.3 Een Boardmaker bestand importeren

1. Kies Bestand > Importeren > Boardmaker 5/6 (*.bm2)...
2. Klik op Toevoegen.
3. Selecteer één of meerdere bestanden en klik op Openen.

Klik op Wissen om alle toegevoegde bestanden te wissen.
4. Geef in het tekstvak een naam in voor het bestand.
5. Vink de optie Voeg spraakactie toe (gebaseerd op label) voor vakjes zonder acties.

De tekst van het label wordt gebruikt om een spraakactie aan het vakje toe te kennen. Dit gebeurt enkel als het vakje geen andere actie heeft.
6. Klik op Starten.

De bestanden worden geconverteerd.
7. Klik op Einde.
8. Klik op OK.

De bestanden worden in Mind Express geïmporteerd.
9. Klik op OK.

Het bestand verschijnt in Mind Express.

3 Met een pagina werken

3.1 Een nieuwe pagina toevoegen

Een nieuwe pagina aanmaken kan je enkel doen in mode Bewerken. Je kan een nieuwe pagina toevoegen na de huidige pagina of na de laatste pagina. Er zijn
verschillende manieren om dit te doen.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Document > Pagina-instellingen..., klik op Pagina toevoegen , wijzig de pagina-instellingen naar keuze en klik op OK.
▪ Kies Document > Nieuwe pagina. Er wordt een nieuwe pagina aangemaakt met de pagina-instellingen van de actieve pagina.
▪ Druk op Insert. Er wordt een nieuwe pagina aangemaakt met de pagina-instellingen van de actieve pagina.

3. Geef in het dialoogvenster Pagina toevoegen de naam in van de nieuwe pagina.
4. Kies waar je de pagina wil toevoegen:

▪ Na de huidige pagina
▪ Na de laatste pagina

5. Klik op OK.

Zie ook
Een pagina kopiëren en plakken op pagina 38
Een pagina verwijderen op pagina 39

3.2 Een pagina kopiëren en plakken

Je kan een pagina kopiëren in het ene document en plakken in een ander document. Hierbij wordt de stijl van de vakjes behouden. Een pagina plakken kan je
enkel doen in mode Bewerken.

Om de pagina te kopiëren en te plakken in het zelfde document kan je de pagina dupliceren. Zie Een pagina dupliceren op pagina 39.

1. Kies Document > Pagina kopiëren.
2. Ga naar het document waar je de pagina wil plakken.
3. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
4. Kies Document > Pagina plakken.
5. Geef in het dialoogvenster Pagina toevoegen de naam in van de nieuwe pagina.
6. Kies waar je de pagina wil toevoegen:

▪ Na de huidige pagina
▪ Na de laatste pagina

7. Klik op OK.
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Zie ook
Een nieuwe pagina toevoegen op pagina 38

3.3 Een pagina dupliceren

Je kan een pagina enkel dupliceren in het document zelf. Hierbij wordt de stijl van de pagina behouden. Je kan de nieuwe pagina toevoegen na de huidige pagina
of na de laatste pagina. Een pagina dupliceren kan je enkel doen in mode Bewerken. Om de pagina te plakken in een ander document, zie Een pagina kopiëren
en plakken op pagina 38.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Kies Document > Pagina dupliceren.
3. Geef in het dialoogvenster Pagina toevoegen de naam in van de nieuwe pagina.
4. Kies waar je de pagina wil toevoegen:

▪ Na de huidige pagina
▪ Na de laatste pagina

5. Klik op OK.

3.4 Tussen de verschillende pagina's navigeren

Gebruik één van de volgende handelingen om te navigeren:

Navigatie Werkwijze

Naar de eerste pagina ▪ Kies Document > Ga naar > Eerste pagina
▪ Druk op Home.

Naar de vorige pagina ▪ Kies Document > Ga naar > Vorige pagina
▪ Druk op Page Up.

Naar de volgende pagina ▪ Kies Document > Ga naar > Volgende pagina
▪ Druk op Page Down.

Naar de laatste pagina ▪ Kies Document > Ga naar > Laatste pagina
▪ Druk op End.

Naar een zelf gekozen pagina Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Document > Ga naar > Pagina...
▪ Druk op Ctrl + G.

Kies een pagina in de lijst en klik op Ga naar.

3.5 Een pagina verwijderen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Document > Pagina-instellingen..., kies in de lijst de pagina die je wil verwijderen en klik op Pagina verwijderen .
▪ Ga naar de pagina die je wil verwijderen. Kies Document > Pagina verwijderen.

3. Bevestig in het dialoogvenster Mind Express.

Zie ook
Een nieuwe pagina toevoegen op pagina 38

3.6 De pagina instellen

Via de pagina-instellingen kan je de algemene structuur van de pagina instellen. Je kan een vast aantal vakjes (rooster) gebruiken of je kan je eigen vakjes
tekenen (freestyle). Je kan een pagina-achtergrond instellen, de pagina als een pop-up venster laten verschijnen en/of je kan altijd laten terugkeren naar de vorige
pagina.

OPMERKING
Bij het aanmaken van een nieuw document op basis van een leeg document verschijnt automatisch het dialoogvenster Pagina-instellingen.

1. Ga naar de pagina die je wil aanpassen.
2. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
3. Voer één van de volgende handelingen uit:
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▪ Kies Document > Pagina-instellingen....
▪ Druk op F8.

4. Wijzig in het veld Naam:, eventueel de naam van de pagina.
5. Kies in de vervolgkeuzelijst Paginatype: één van de volgende keuzes:

▪ Rooster, de pagina wordt opgebouwd uit een aantal rijen en kolommen, die vakjes vormen.
▪ Freestyle, op de pagina kunnen vrij vakjes worden getekend.

6. Heb je voor een rooster gekozen, stel dan het aantal kolommen, het aantal rijen en de ruimte tussen de vakjes in.
7. Om de pagina verder in te stellen, zie:

▪ De achtergrond van een pagina instellen op pagina 40
▪ De pagina als pop-up venster laten verschijnen op pagina 41
▪ De pagina altijd naar de vorige pagina laten terugkeren op pagina 41

8. Klik op OK.

3.7 Rijen of kolommen op een pagina invoegen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op het vakje waar boven of onder een rij of waar voor of achter een kolom moet worden ingevoegd.
3. Kies Invoegen in het snelmenu en vervolgens één van de volgende mogelijkheden in het snelmenu:

▪ Rij boven
▪ Rij onder
▪ Kolom voor
▪ Kolom achter

Zie ook
Een rij of kolom op een pagina verwijderen op pagina 40

3.8 Een rij of kolom op een pagina verwijderen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op het vakje die behoort tot de rij of de kolom die je wil verwijderen.
3. Kies Verwijderen in het snelmenu en kies vervolgens één van de volgende mogelijkheden in het snelmenu:

▪ Huidige rij
▪ Huidige kolom

Zie ook
Rijen of kolommen op een pagina invoegen op pagina 40

3.9 De achtergrond van een pagina instellen

1. Ga naar de pagina waarvan je de achtergrond wil instellen.
2. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Ga naar Document > Pagina-instellingen....
▪ Druk op F8.

4. Stel in het groepsvak Achtergrond het volgende in:

Instelling Uitleg

Kleur: Om de achtergrond van de pagina in een kleur of kleurverloop te zetten.

Kies één van de volgende mogelijkheden:

▪ Effen
▪ Gradiënt (horizontaal)
▪ Gradiënt (verticaal)

Afbeelding Om een afbeelding als achtergrond van de pagina te gebruiken.

Klik op Figuur. Selecteer een afbeelding en klik op OK.

Uitlijning afbeelding Kies in de vervolgkeuzelijst naast de knop Figuur hoe de afbeelding moet
worden uitgelijnd op de achtergrond.

Schalen: Stel hier in of de afbeelding op de achtergrond moet worden geschaald. Bij
100% wordt de afbeelding over de ganse achtergrond geplaatst.
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Instelling Uitleg

Verhoudingen behouden Vink deze optie aan als de afbeelding niet mag worden vervormd om de
achtergrond te vullen.

5. Klik op OK.

3.10 De pagina als pop-up venster laten verschijnen

Je kan een pagina als pop-up venster laten verschijnen. Zo blijft een deel van de achterliggende pagina nog zichtbaar onder een grijze transparante laag .
Bijvoorbeeld: om een e-mail te versturen, kan je de contactpersonen via een pop-up venster selecteren.

1. Ga naar de pagina die je als pop-up venster wil laten verschijnen.
2. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Ga naar Document > Pagina-instellingen....
▪ Druk op F8.

4. Vink onderaan het dialoogvenster Pagina-instellingen de optie Pop-up venster aan.
5. Klik op Instellingen en stel de positie en de grootte van het pop-up venster in.

Instelling Uitleg

Links: Geef de procentuele positie in van de linkerrand van het pop-up venster ten
opzichte van het volledige Mind Express venster.

Boven: Geef de procentuele positie in van de bovenrand van het pop-up venster ten
opzichte van het volledige Mind Express venster.

Breedte: Geef de procentuele verhouding in van de breedte van het pop-up venster
ten opzichte van het volledige Mind Express venster.

Hoogte: Geef de procentuele verhouding in van de hoogte van het pop-up venster ten
opzichte van het volledige Mind Express venster.

6. Klik op OK.
7. Klik op OK.

3.11 De pagina altijd naar de vorige pagina laten terugkeren

Na een selectie op de pagina keert Mind Express automatisch terug naar de vorige pagina. Dit kan je instellen als de gebruiker op deze pagina slechts één
vakje moet selecteren en terugkeren naar de vorige pagina. Bijvoorbeeld: de gebruiker selecteert op de communicatiekaart met verschillende categorieën, het
vakje fruit. Er wordt een nieuwe pagina geopend. De gebruiker kiest een vakje met een appel. Mind Express keert automatisch terug naar de vorige pagina. De
gebruiker hoeft deze pagina dus niet te sluiten.

1. Ga naar de pagina die je automatisch wil laten terugkeren naar de vorige pagina.
2. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Document > Pagina-instellingen....
▪ Druk op F8.

4. Vink onderaan het dialoogvenster Pagina-instellingen de optie Altijd terugkeren naar vorige pagina aan.
5. Klik op OK.
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3.12 Eigen vakjes op de pagina tekenen (freestyle)

In plaats van te werken met een vast aantal vakjes (rooster) kan je ook je eigen vakjes tekenen (freestyle). Hiervoor moet je het paginatype gaan wijzigen.

1. Ga naar de pagina waarvan je het paginatype wil wijzigen in Freestyle.
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Document > Pagina-instellingen....
▪ Druk op F8.

3. Kies in de vervolgkeuzelijst Paginatype: de keuze Freestyle.
4. Om de pagina verder in te stellen, zie:

▪ De achtergrond van een pagina instellen op pagina 40
▪ De pagina als pop-up venster laten verschijnen op pagina 41
▪ De pagina altijd naar de vorige pagina laten terugkeren op pagina 41

5. Klik op OK.
6. Klik in de werkbalk op  om het tekenen van vakjes te activeren.

7. Klik en sleep op de pagina om vrij vakjes te tekenen op willekeurige plaatsen en met verschillende groottes.
8. Om de volgorde van een vakje te wijzigen, rechtsklik op het vakje, kies Volgorde en vervolgens één van de volgende opties in het snelmenu:

▪ Naar voorgrond
▪ Naar achtergrond

9. Om de uitlijning of de grootte van de vakjes te wijzigen, selecteer twee of meer vakjes, rechtsklik op de selectie en kies Layout en vervolgens één van de
volgende opties in het snelmenu:

OPMERKING
Het vakje met de zwarte markeringen wordt gebruikt als referentie!

▪ Bovenaan uitlijnen
▪ Onderaan uitlijnen
▪ Links uitlijnen
▪ Rechts uitlijnen
▪ Zelfde afmetingen
▪ Zelfde breedte
▪ Zelfde hoogte

10. Klik eventueel in de werkbalk op  om het tekenen van vakjes te deactiveren.

3.13 Tekst op een pagina vertalen

Een communicatiekaart die je hebt gemaakt in een taal, kan je gemakkelijk vertalen met behulp van de vertaaloptie. Zo hoef je niet vakje per vakje te vertalen
maar kan je alle labels en teksten van één of alle pagina's in een overzicht vertalen of via Google Translate laten vertalen.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bewerken > Vertalen > Tekst vertalen....
▪ Druk op Ctrl + F10

3. Kies in de vervolgkeuzelijst Vertalen naar:, de doeltaal waarin de pagina moet worden vertaald.
4. Klik op OK.

OPMERKING
Het dialoogvenster Pagina's vertalen verschijnt in de taal die je hebt gekozen. De programmataal is gewijzigd!

5. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Huidige pagina De labels en de teksten van de huidige pagina worden in het overzicht
geplaatst om te vertalen.

Pagina's (-)

Klik op , geef in van welke tot welke pagina, de labels en de
teksten in het overzicht moeten worden geplaatst om te vertalen.

Alle pagina's De labels en de teksten van alle pagina's worden in het overzicht geplaatst
om te vertalen.

6. Klik in het vak Naar: en vul naast de term uit de kolom Van: de vertaling in.
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OPMERKING
Om alles snel te vertalen, kan je gebruik maken van Google Translate. Klik op Alle tekst kopiëren, klik op Google Translate, plak de tekst en vertaal
naar de gewenste taal. Kopieer de vertaling en plak die terug in het vak Naar:.

7. Klik op OK.

3.14 Een symbool op een pagina vervangen

Op een uitgebreide communicatiekaart met verschillende pagina's, kan je gemakkelijk een symbool vervangen door een ander symbool. Zo hoef je niet iedere
pagina te doorzoeken op het gebruik van het betreffende symbool.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bewerken > Vertalen > Symbool vertalen....
▪ Druk op Ctrl + F9

3. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Huidige pagina Het symbool zal enkel op de huidige pagina worden gezocht en vervangen.

Pagina's (-)

Klik op , geef in van welke pagina tot welke pagina, het
symbool moet worden gezocht en vervangen.

Alle pagina's Het symbool zal op alle pagina's worden gezocht en vervangen.

4. Klik op Van: en zoek het symbool dat moet worden vervangen.
5. Klik op Naar: en zoek het symbool ter vervanging.
6. Klik op OK.

Zie ook
De symbolenset op een pagina vervangen op pagina 43

3.15 De symbolenset op een pagina vervangen

Op een communicatiekaart kan je gemakkelijk de symbolen vervangen uit de ene symbolenset door symbolen uit een andere symbolenset. Zo hoef je niet ieder
symbool apart te vervangen.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bewerken > Vertalen > Symbolenset vertalen....
▪ Druk op Ctrl + F11

3. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Huidige pagina De symbolen zullen enkel op de huidige pagina worden vervangen door de
symbolen van de andere symbolenset.

Pagina's (-)

Klik op , geef in van welke pagina tot welke pagina, de
symbolen zullen worden vervangen door de symbolen van de andere
symbolenset.

Alle pagina's De symbolen zullen op alle pagina's worden vervangen door de symbolen
van de andere symbolenset.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst Van symbolenset: de symbolenset die moet worden vervangen.
5. Kies in de vervolgkeuzelijst Naar symbolenset: de symbolenset die moet worden gebruikt om de andere symbolenset te vervangen.
6. Kies in de vervolgkeuzelijst Indien vertaling niet gevonden: één van de volgende keuzes:

▪ Vakje verbergen
▪ Symbool verwijderen uit vakje
▪ Vakje niet wijzigen

7. Klik op OK.

Zie ook
Een symbool op een pagina vervangen op pagina 43
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3.16 Een pagina afdrukken

1. Kies Bestand > Afdrukken > Pagina's afdrukken....
2. Kies in het dialoogvenster Afdrukken één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Volledige pagina De pagina wordt afgedrukt op een volledige pagina. Vink eventueel de optie
Verhouding behouden uit.

Eigen afmetingen Stel de breedte en de hoogte in van de afdruk. Vink eventueel de optie
Centreren op pagina uit. Indien je bij documentvoorkeuren afmetingen
hebt ingesteld, dan worden de afmetingen automatisch overgenomen.

3. Vink eventueel de optie Labels afdrukken uit.
4. Klik op OK.
5. Selecteer de printer in het groepsvak Printer selecteren.
6. Stel in het groepsvak Afdrukbereik in, welke pagina's moeten worden afgedrukt. Standaard staat hier de actieve pagina ingesteld.

4 Een vakje bewerken

4.1 Vakjes selecteren

Je kan verschillende vakjes tegelijk selecteren. Gebruik hiervoor Shift en/of Ctrl.

▪ Om een aantal niet-aangrenzende vakjes te selecteren: druk op Ctrl en selecteer de vakjes met een klik op de linkermuisknop.
▪ Om een blok met vakjes te selecteren: klik op het eerste vakje, hou Shift ingedrukt, klik op het laatste vakje. Alle vakjes tussen beide vakjes worden

geselecteerd.

4.2 Een vakje bewerken

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Dubbelklik op het vakje.
▪ Rechtsklik op het vakje en kies Bewerken... in het snelmenu.
▪ Selecteer het vakje en druk op F5.

Het dialoogvenster Bewerken verschijnt.
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3. Klik eventueel op de knop Geavanceerd om het 3-delig dialoogvenster Bewerken te bekomen.

Deel Uitleg

1 Groepsvak Symbool. Om het vakje te vullen met een symbool en een label. Daarnaast kan je ook nog de stijl en een ID toekennen aan
het vak.

2 Groepsvak Actie. Om het vakje te voorzien van één of meerdere acties. Als je op het vakje klikt, worden de acties in volgorde
uitgevoerd. Er kunnen op 3 niveaus acties worden toegevoegd.

3 Groepsvak Eigenschappen. Om de eigenschappen van het vakje in te stellen. Je kan instellen dat het vakje selecteerbaar, sleepbaar of
zichtbaar moet zijn. Je kan van het vakje een adresboekvakje, een agendavakje, een cameravakje maken, ...

4.3 Snel een vakje vullen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer een leeg vakje.
3. Begin te typen.

In de werkbalk wordt de naam van het symbool, het label en de tekst ingevuld.

WAARSCHUWING
Is het vakje niet leeg, dan wordt enkel het label van het bestaande vakje aangepast!

4. Druk op Enter om te bevestigen en naar het volgende vakje te gaan.

OPMERKING
Vooraleer je op Enter drukt, kan je ook op F6 drukken of op  naast de naam van het symbool klikken om het symbolenvenster te openen en alle
verschillende symbolen te zien. Als je onderaan voor <Alle> hebt gekozen, worden alle symbolen gekozen. Heb je een bepaalde symbolendatabank
gekozen, dan worden alle mogelijke symbolen binnen die databank getoond.

Zie ook
Een vakje vullen via de werkbalk op pagina 45
Een vakje vullen via het dialoogvenster Bewerken op pagina 46
Snel vakjes vullen op pagina 54

4.4 Een vakje vullen via de werkbalk

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (of druk F2).
Bovenaan verschijnt de werkbalk Bewerken.

Nummer Uitleg

1 Om een symbool voor het geselecteerde vakje te kiezen.

2 Om het symbolenvenster te openen.
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Nummer Uitleg

3 Om het label voor het geselecteerde vakje in te voeren.

4 Om de eerste actie voor het geselecteerde vakje weer te geven.

5 Om het actievenster te openen en acties voor het geselecteerde vakje toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

6 Om de kleur en stijl voor het geselecteerde vakje in te stellen.

7 Op een pagina van het type Freestyle verschijnt er een extra knop om het tekenen van vakjes te activeren of deactiveren.

2. Klik op het vakje dat je wil vullen.
3. Klik in het veld  (1) en typ de naam in van het symbool.

4. Klik eventueel op de pijl naast het veld  (2) of druk op F6 om een ander symbool te kiezen.

5. Wijzig eventueel het label in het veld  (3).

6. Wijzig eventueel de actie (4) of klik op de pijl naast het veld  (5) of druk op F7 om de actie in te stellen in het actievenster.

7. Klik op  om een stijl uit de lijst toe te passen of om een nieuwe stijl voor het vakje aan te maken.

Zie ook
Snel een vakje vullen op pagina 45
Een vakje vullen via het dialoogvenster Bewerken op pagina 46
Snel vakjes vullen op pagina 54

4.5 Een vakje vullen via het dialoogvenster Bewerken

Er zijn 2 verschillende lay-outs voor het venster Bewerken:

▪ de eenvoudige lay-out, bevat de basisfuncties.

▪ de geavanceerde lay-out, bevat extra functies en geavanceerde opties.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Bewerk het vakje (F5).
3. Kies in de vervolgkeuzelijst naast  de symbolenset die je wil gebruiken.

4. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst de categorie, om zo sneller te kunnen filteren.
Voorbeeld: Locatie, medisch, natuur, ...

5. Gebruik eventueel in de volgende vervolgkeuzelijst één van de zoekcriteria om sneller het gewenste symbool te vinden:

▪ Begint met:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam begint met de letters die je hebt ingevoerd
▪ Bevat:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam de letters bevat die je hebt ingevoerd
▪ Eindigt op:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam eindigt op de letters die je hebt ingevoerd

6. Wijzig eventueel het label in het veld naast .

7. Wijzig eventueel de actie. Standaard staat hier de uitspraak van het geselecteerde symbool.
8. Klik op de pijl naast het veld  om een stijl uit de lijst toe te passen of om een nieuwe stijl voor het vakje aan te maken.

9. Klik eventueel op Geavanceerd om over te schakelen naar de geavanceerde lay-out van het venster Bewerken om nog extra functies en/of geavanceerde
opties toe te voegen.

10. Klik op OK.

Zie ook
Snel een vakje vullen op pagina 45
Een vakje vullen via de werkbalk op pagina 45
Snel vakjes vullen op pagina 54

4.6 Het symbool van een vakje aanpassen

De symbolen die je gebruikt om de vakjes van de communicatiekaart te vullen, worden geselecteerd uit een aantal symbolensets. Je kan deze symbolensets
aanvullen met je eigen symbolen, foto’s, afbeeldingen of tekeningen.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Bewerk het vakje (F5).
3. Kies in de vervolgkeuzelijst naast  de symbolenset die je wil gebruiken.

4. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst de categorie, om zo sneller te kunnen filteren.
Voorbeeld: Locatie, medisch, natuur, ...

5. Gebruik eventueel in de volgende vervolgkeuzelijst één van de zoekcriteria om sneller het gewenste symbool te vinden:

▪ Begint met:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam begint met de letters die je hebt ingevoerd
▪ Bevat:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam de letters bevat die je hebt ingevoerd
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▪ Eindigt op:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam eindigt op de letters die je hebt ingevoerd
6. Klik op OK.

Zie ook
Een symbool bewerken op pagina 47
Meerdere symbolen aan een vakje toevoegen op pagina 47

4.7 Het symbool van een vakje snel aanpassen

De symbolen die je gebruikt om de vakjes van de communicatiekaart te vullen, worden geselecteerd uit een aantal symbolensets. Je kan deze symbolensets
aanvullen met je eigen symbolen, foto’s, afbeeldingen of tekeningen.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waarvan je het symbool wil aanpassen.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik in de werkbalk in het veld  en typ de naam in van het nieuwe symbool.
▪ Klik op  naast het symboolvak . Het symboolvenster verschijnt. Selecteer het nieuwe symbool.

TIP
Je kan het symbool van het vakje snel aanpassen door een symbool met dezelfde naam. Selecteer het vakje en druk op Ctrl + pijl-omhoog voor het
vorige symbool in de lijst of Ctrl + pijl-omlaag voor het volgende symbool.

4.8 Meerdere symbolen aan een vakje toevoegen

Je kan meerdere symbolen in een vakje plaatsen en een aangepast label toekennen. Zorg dat alles nog zichtbaar blijft.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Kies in de vervolgkeuzelijst naast  de symbolenset die je wil gebruiken.

3. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst de categorie, om zo sneller te kunnen filteren.
Voorbeeld: Locatie, medisch, natuur, ...

4. Gebruik eventueel in de volgende vervolgkeuzelijst één van de zoekcriteria om sneller het gewenste symbool te vinden:

▪ Begint met:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam begint met de letters die je hebt ingevoerd
▪ Bevat:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam de letters bevat die je hebt ingevoerd
▪ Eindigt op:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam eindigt op de letters die je hebt ingevoerd

5. Klik in de symbolenlijst op het symbool dat je wil toevoegen.
6. Klik naast de lijst Huidige afbeeldingen: op .

7. Voeg nog een symbool toe. Herhaal eventueel vanaf stap 2.
8. Pas het label aan in het veld naast .

9. Klik op OK.

Zie ook
Een symbool bewerken op pagina 47
Het symbool van een vakje aanpassen op pagina 46

4.9 Een symbool bewerken

Alle gebruikte symbolen van de verschillende symbolensets kunnen eenvoudig worden bewerkt in het dialoogvenster Symbool bewerken. Enkel de Bliss
symbolen worden in de speciaal daarvoor ontworpen Bliss Editor bewerkt. Zie Een nieuw Bliss-symbool aanmaken op pagina 173.

WAARSCHUWING
De bewerkte symbolen worden bewaard in de mediabibliotheek. De symbolen van de symbolensets kunnen niet worden overschreven. De symbolen van
de mediabibliotheek kunnen wel worden overschreven.

Je kan een nieuw symbool aanmaken vertrekkend van een bestaand symbool.

TIP
In plaats van bestaande symbolen te bewerken kan je ook eigen foto's, tekeningen of illustraties gebruiken. Importeer je afbeeldingen via de
mediabibliotheek. Zie De mediabibliotheek op pagina 28.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Bewerk het vakje (F5).
3. Kies in de vervolgkeuzelijst naast  de symbolenset die je wil gebruiken.

4. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst de categorie, om zo sneller te kunnen filteren.
Voorbeeld: Locatie, medisch, natuur, ...

5. Gebruik eventueel in de volgende vervolgkeuzelijst één van de zoekcriteria om sneller het gewenste symbool te vinden:

▪ Begint met:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam begint met de letters die je hebt ingevoerd
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▪ Bevat:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam de letters bevat die je hebt ingevoerd
▪ Eindigt op:, alle symbolen worden weergegeven waarvan de naam eindigt op de letters die je hebt ingevoerd

6. Klik in de symbolenlijst op het symbool dat je wil toevoegen.
7. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik naast de lijst Huidige afbeeldingen: op .
▪ Rechtsklik in het voorbeeldvenster en kies Symbool bewerken in het snelmenu.

8. Bewerk de afbeelding met behulp van het onderstaande gereedschap:

Gereedschap Uitleg

Om vrij te tekenen.

Om te gommen.

Om rechte lijnen te tekenen.

Om een gebied op te vullen met kleur.

Om de kleur die je wil gebruiken te selecteren uit de afbeelding.

Om de kleur die je wil gebruiken te selecteren. Klik op  om
transparant te selecteren.

Om het symbool horizontaal te spiegelen.

Om het symbool verticaal te spiegelen.

Om het symbool 90° tegenwijzerzin te draaien.

Om een wijziging ongedaan te maken.

Om de laatste ongedaan gemaakte wijziging opnieuw uit te voeren.

Zoom niveau: Om in- of uit te zoomen op het symbool.

Lijndikte: Om de dikte van de lijnen in te stellen.

Symboolnaam Onderaan het dialoogvenster kan je de naam ingeven van het nieuwe
symbool. De standaardnaam is de oorspronkelijke naam van het symbool
met (Edited) erachter. Bijvoorbeeld: Kat (Edited).

9. Klik op Opslaan en afsluiten.
10. Bevestig in het dialoogvenster Afbeelding bewerken.
11. Klik op OK.
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Zie ook
Het symbool van een vakje aanpassen op pagina 46
Meerdere symbolen aan een vakje toevoegen op pagina 47

4.10 De weergave van de Bliss-symbolen aanpassen

Je kan de weergave van de Bliss-symbolen aanpassen door de pendikte aan te passen. Hierdoor worden Bliss symbolen met een fijnere of een dikkere lijn
weergegeven.

1. Kies Extra > Symbolensets...
2. Wijzig in de vervolgkeuzelijst Bliss pendikte: de dikte van de lijnen. Je kan een waarde kiezen tussen 1 en 15.
3. Klik op OK.

4.11 Het label van een vakje aanpassen

Als je een symbool uit één van de symbolensets kiest, verschijnt de tekst die eraan gekoppeld is automatisch in het veld naast . Als je een ander label dan het
standaardlabel voor het symbool wil weergeven, kan je het nieuwe label ingeven. Bijvoorbeeld: je wil het label "schaap" bij het symbool van het lam weergeven.
In plaats van de standaardtekst "lam", voer je "schaap" in het veld label in.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waarvan je het label wil aanpassen.
3. Bewerk het vakje (F5). Wijzig de naam van het label in het veld  in het dialoogvenster Bewerken en klik op OK.

OPMERKING
Klik op  naast het veld  om langere tekst in te geven als label. Je kan in het veld  zelf ook aangeven dat je een nieuwe lijn wil invoeren, door
## te typen in het veld  op de plaats waar je een nieuwe lijn wil starten.

OPMERKING
Om het standaardlabel (en de standaardactie) terug te zetten voor het vakje, rechtsklik op de naam van het symbool in de symbolenlijst en kies
Label en Actie invullen in het snelmenu.

Zie ook
Het label van een vakje wissen op pagina 49
De tekst van een vakje aanpassen op pagina 50

4.12 Het standaardlabel van een vakje terugzetten

Als je een ander label dan het standaardlabel voor het symbool hebt ingegeven in een vakje, dan kan je het standaardlabel voor het symbool terugzetten.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waarvan je het standaardlabel wil terugzetten.
3. Bewerk het vakje (F5).
4. Rechtsklik op de naam van het symbool in de symbolenlijst en kies Label en Actie invullen in het snelmenu.

OPMERKING
Alle acties in het vak worden gewist en vervangen door de standaardactie!

4.13 Het label van een vakje snel aanpassen

Als je een symbool uit één van de symbolensets kiest, verschijnt de tekst die eraan gekoppeld is automatisch in het veld naast. Als je een ander label dan
het standaard label voor het symbool wil weergeven, kan je het nieuwe label ingeven. Bijvoorbeeld: je wil het label "schaap" bij het symbool van het lam
weergeven. In plaats van de standaardtekst "lam", voer je "schaap" in het veld label in.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waarvan je het label wil aanpassen.
3. Wijzig het label in het veld  in de werkbalk.

4.14 Het label van een vakje wissen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waarvan je het label wil wissen.
3. Druk op Backspace.

Het label is gewist. Typ eventueel een nieuwe tekst in voor het label.

Zie ook
Het label van een vakje aanpassen op pagina 49
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De tekst van een vakje aanpassen op pagina 50

4.15 De tekst van een vakje aanpassen

De tekst is het bericht dat wordt uitgesproken wanneer je op een vakje klikt. Bij het toevoegen van een symbool wordt de tekst standaard ingevuld. Je kan deze
tekst aanpassen.

Bijvoorbeeld: je kan de tekst van een symbool (appel) vervangen door een volledige zin (Ik wil een appel).

Wanneer je tekst invoert, kan je kiezen uit een aantal woordklassen. Zo kan je werkwoorden vervoegen, meervouden bepalen, bijvoeglijke naamwoorden,
bijwoorden en persoonlijke voornaamwoorden gebruiken.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waarvan je de tekst wil aanpassen.
3. Om zeer snel de tekst aan te passen, klik in de werkbalk in het tekstvak  en pas de tekst aan. Om naast de tekst ook de woordklassen aan te passen, ga

verder met de volgende stap.
4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  naast het tekstvak . Het actievenster verschijnt.
▪ Bewerk het vakje (F5). Het dialoogvenster Bewerken verschijnt.

5. Wijzig de tekst.
Bij het wijzigen van de tekst, wordt de woordklasse op Onbepaald gezet.

6. Wijzig eventueel de woordklasse. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Werkwoord Selecteer deze optie als het woord dat je hebt ingevoerd in het tekstvak
een werkwoord is en je de vervoeging ervan wilt gebruiken. Indien
het werkwoord reeds beschikbaar is, zal Mind Express automatisch de
juiste vervoeging invoeren in het venster Werkwoord -. Indien deze niet
beschikbaar is, zal Mind Express je vragen de vervoeging zelf in te voeren.

Zelfstandig naamwoord Selecteer deze optie als het woord dat je hebt ingevoerd in het tekstvak een
zelfstandig naamwoord is en je het meervoud ervan wilt gebruiken.

Bijvoeglijk naamwoord Selecteer deze optie als het woord dat je hebt ingevoerd in het tekstvak een
bijvoegelijk naamwoord is en je ook het bijwoord ervan wilt gebruiken.

Persoonlijk voornaamwoord Selecteer de optie als je het woord wil laten gebruiken als één van de
persoonlijke voornaamwoorden "ik, jij, hij/zij, wij, jullie, zij".

Onbepaald Er wordt geen grammaticale informatie gebruikt.

7. Klik eventueel op Data om de details van de gekozen woordklasse in te stellen.

Woordklasse Uitleg

Werkwoord Vul de vervoeging in van het werkwoord in de onvoltooide tegenwoordige
tijd (OTT), de onvoltooide verleden tijd (OVT) en vul het voltooid
deelwoord in.

Zelfstandig naamwoord Vul het enkelvoud en het meervoud in. Bijvoorbeeld: "varken" en "varkens"

Bijvoeglijk naamwoord Vul het bijwoord en het bijvoeglijk naamwoord in. Bijvoorbeeld: "mooi" en
"mooie"

Persoonlijk voornaamwoord Kies als welk persoonlijk voornaamwoord de tekst moet worden gebruikt.
Bijvoorbeeld: een foto van Madonna kan je als "Derde (hij/zij)" instellen.

Onbepaald Er kunnen geen details worden ingesteld.

Zie ook
Het label van een vakje aanpassen op pagina 49
Het label van een vakje wissen op pagina 49

4.16 De tekst van een vakje snel aanpassen

De tekst is het bericht dat wordt uitgesproken wanneer je op een vakje klikt. Bij het toevoegen van een symbool wordt de tekst standaard ingevuld. Je kan deze
tekst aanpassen.

Bijvoorbeeld: je kan de tekst van een symbool (appel) vervangen door een volledige zin (Ik wil een appel).
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Wanneer je tekst invoert, kan je kiezen uit een aantal woordklassen. Zo kan je werkwoorden vervoegen, meervouden bepalen, bijvoeglijke naamwoorden,
bijwoorden en persoonlijke voornaamwoorden gebruiken.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waarvan je de tekst wil aanpassen.
3. Wijzig de tekst in het veld  in de werkbalk.

4.17 Met stijlen werken

4.17.1 Stijlen

Hoe de vakjes moeten worden opgemaakt kan worden vastgelegd in een stijl. Eens de stijl is gedefinieerd kan die opnieuw worden toegepast op andere vakjes.
Het gebruik van stijlen zorgt voor een:

▪ consequente opmaak van de vakjes
▪ grote tijdswinst

De volgende zaken kunnen worden vastgelegd in een stijl:

▪ de kleur en transparantie van het vakje
▪ de positie en het gebruikte lettertype van het label
▪ de positie en de grootte van de afbeelding
▪ de kleur en de dikte van de rand
▪ de vorm van het vakje
▪ het gebruik van een pagina-indicator (aanduiding van de link naar een anderen pagina) in het vakje

De kleuren die aan de vakjes worden gegeven via een stijl zijn vrij te kiezen, maar meestal wordt de internationale kleurcode Fitzgerald key gevolgd.

Tabel 1: De versie van Jabbla

Kleur Gebruikt voor Voorbeeld

Geel Personen Oma

Groen Werkwoorden Wandelen

Blauw Bijvoeglijke naamwoorden Mooi

Oranje Zelfstandige naamwoorden Huis

Roze Voorzetsel, sociale woorden Dank u

Paars Vragen Hoe gaat het?

Bruin Bijwoorden Morgen, nogal, hier, nooit, hoe, ...

Grijs Functies Verhoog het volume van het toestel of computer.

Wit Overige Ik heb honger, ik wil televisie kijken.

4.17.2 De stijl van een vakje aanpassen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer één of meerdere vakjes.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Rechtsklik op de selectie. Kies Stijlen en vervolgens de stijl die je wil toepassen in het snelmenu.
▪ Klik op  in de werkbalk en kies de stijl die je wil toepassen.
▪ Bewerk het vakje (F5). Klik op het pijltje  naast  en kies de stijl die je wil toepassen.
▪ Druk op Ctrl + pijl-links, om de vorige stijl toe te passen, druk op Ctrl + pijl-rechts, om de volgende stijl toe te passen.

4.17.3 De stijl van een vakje snel aanpassen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer één of meerdere vakjes.
3. Klik op  in de werkbalk en kies de stijl die je wil toepassen.

4.17.4 Een nieuwe stijl aanmaken

Bij een document die de standaardstijlenset gebruikt kan het soms sneller gaan om alle stijlen te verwijderen (behalve stijl 1) en om nieuwe stijlen aan te maken
in plaats van de bestaande stijlen te bewerken. Bijvoorbeeld: als de stijlen goed op elkaar gelijken en je gebruikt de eerste (hieronder vermelde) methode, dan
kan je zeer snel de stijlen aanmaken en telkens wijzigingen aanbrengen.
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1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Document > Stijlinstellingen.... Klik op Stijl toevoegen .

TIP
De toegevoegde stijl baseert zich op de geselecteerde stijl. Selecteer dus vooraf de stijl die het best de nieuwe stijl benadert.

▪ Klik op  in de werkbalk en kies Nieuwe stijl. De nieuwe stijl is gebaseerd op de stijl van het vakje dat is geselecteerd.
▪ Rechtsklik op het vakje en kies Stijlen > Nieuwe stijl. De nieuwe stijl is gebaseerd op de stijl van het vakje waar je rechts hebt geklikt.

3. Om de stijl verder in te stellen, zie Een stijl bewerken op pagina 52.

Zie ook
Een stijl bewerken op pagina 52
Een stijl verwijderen op pagina 54

4.17.5 Een stijl bewerken

Telkens wanneer je een nieuwe communicatiekaart aanmaakt, gebruikt Mind Express automatisch de standaardstijlen. Je kunt de stijl van de vakjes wijzigen
door bijvoorbeeld het lettertype te wijzigen, de positie van de tekst aan te passen, de afbeeldingen te schalen, de kleur van het vakje te wijzigen, ...

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Bewerk het vakje (F5). Klik naast  op 

▪ Kies Document > Stijlinstellingen.... Kies in de lijst de stijl die je wil bewerken.
▪ Rechtsklik op het vakje en kies Stijl '' bewerken.

3. Wijzig de stijlinstellingen van het vakje als volgt:

TIP
Bekijk de ingestelde wijzigingen in het voorbeeldvakje rechts bovenaan in het dialoogvenster Stijlinstellingen.

Veld Uitleg Voorbeeld

Naam: Wijzig eventueel de naam van de stijl. Zorg voor een
duidelijke naam.

Kleur: Je kan de achtergrondkleur van een vakje instellen.
Kies in de vervolgkeuzelijst, één van de volgende
mogelijkheden:

▪ Effen
▪ Gradiënt (horizontaal)
▪ Gradiënt (verticaal)

Afhankelijk van de gekozen vulling (effen of verloop)
kies je 1 of 2 kleuren uit het standaardkleurenpalet van
Windows.

Transparant: Je kan een vakje meer of minder transparant maken.
Sleep de schuifregelaar naar rechts om de transparantie
te verhogen. Sleep de schuifregelaar naar links om de
transparantie te verlagen.

Dit kan nuttig zijn als je in de communicatiekaart een
achtergrondafbeelding gebruikt.

Label: Kies in de vervolgkeuzelijst de positie van het label in
het vakje.
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Veld Uitleg Voorbeeld

Lettertype Van het label kan je het lettertype, de grootte, de kleur
van de tekst wijzigen. Je kan ook aanduiden of de tekst
cursief, vet, onderstreept of doorgehaald moet worden.

Label verkleinen indien nodig Het label wordt automatisch verkleind indien de tekst
niet helemaal in het vakje past. Het label wordt zowel
in de breedte als in de hoogte aangepast. Deze optie is
standaard aangevinkt.

Figuur: Je kan de positie en de grootte van de afbeelding in het
vakje instellen.

Kies in de eerste vervolgkeuzelijst de positie van de
afbeelding in het vakje.

Kies in de volgende vervolgkeuzelijst het percentage
van het vakje dat wordt bedekt door de afbeelding.
Bij 100% wordt het vakje volledig bedekt door de
afbeelding.

Rand: Je kan de breedte en de kleur van de rand rond de
afbeelding aanpassen.

Pagina indicator: Als een vakje de actie Ga naar pagina bevat, kan je
kiezen hoe dat moet worden weergegeven. Kies in de
vervolgkeuzelijst:

▪ Geen: er wordt geen pagina-indicator
weergegeven.

▪ Pijl: er verschijnt een pijl in de
rechterbovenhoek.

▪ Map: het vakje wordt weergegeven als een
map.

Marge: Je kan een marge toevoegen aan het vakje waardoor de
tekst en de afbeelding zich op een afstand van de rand
bevindt.

Vorm: Je kan de vorm van het vakje aanpassen. Kies in de
vervolgkeuzelijst, één van de volgende mogelijkheden:

▪ Rechthoek
▪ Afgeronde hoeken
▪ Cirkel
▪ Map
▪ Tekstballon
▪ Gedachteballon
▪ Zeshoek
▪ Achthoek
▪ Ster (12 punten)

OPMERKING
Let op voor volgende mogelijke verwarring bij het gebruik van de vorm Map: Een vakje met de vorm Map en een vakje dat verwijst naar een andere
pagina en die als pagina-indicator Map gebruikt, worden identiek weergegeven.
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4. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuwe stijl aanmaken op pagina 51
Een stijl verwijderen op pagina 54

4.17.6 Een stijl verwijderen

WAARSCHUWING
Een stijl die in gebruik is, kan niet worden verwijderd!

1. Kies Document > Stijlinstellingen....
2. Selecteer de stijl die je wil verwijderen.
3. Klik op Stijl verwijderen Ctrl+klik om alle ongebruikte stijlen te verwijderen .

TIP
Ctrl + klik op  om alle ongebruikte stijlen te verwijderen.

4. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuwe stijl aanmaken op pagina 51
Een stijl bewerken op pagina 52

4.17.7 Een stijlenset exporteren

Je kunt alle stijlen die worden gebruikt in een document exporteren. Zo kan je deze stijlen later opnieuw gebruiken in een ander document.

1. Kies Bestand > Exporteren > Huidige stijlenset....
2. Kies de locatie waar je de gegevens wil opslaan en vul in het veld Bestandsnaam de naam in van het bestand.

OPMERKING
Standaard wordt de locatie C:\Users\Public\Documents\Mind Express\Stylesets voorgesteld.

3. Klik op Opslaan.

Zie ook
Een stijlenset importeren op pagina 54

4.17.8 Een stijlenset importeren

Je kan stijlensets importeren in een document. Zo hoef je geen stijlen meer aan te maken en bespaar je veel tijd.

1. Kies Bestand > Importeren > Stijlenset....
2. Selecteer de stijlenset dat je wil importeren.

OPMERKING
Standaard wordt de locatie C:\Users\Public\Documents\Mind Express\Stylesets voorgesteld.

3. Klik op Openen.
4. Bevestig in het dialoogvenster Mind Express.

Alle stijlen van de geselecteerde stijlenset zullen worden toegevoegd. Stijlen met een dezelfde naam, worden niet overschreven maar krijgen een nieuwe
naam.

Zie ook
Een stijlenset exporteren op pagina 54

4.17.9 Dubbele stijlen verwijderen

Door stijlen te importeren in een document of door zelf stijlen bij te maken, kunnen er stijlen met exact dezelfde eigenschappen voorkomen. Je kan deze dubbele
stijlen verwijderen.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Druk op Shift + Ctrl + F8.
3. Bevestig in het dialoogvenster.
4. Klik op OK.
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4.18 Snel vakjes vullen

1. Selecteer de vakjes die je snel wil vullen.

TIP
Druk op Ctrl + A om alle vakjes te selecteren of gebruik Shift en/of Ctrl om meerdere vakjes te selecteren of te deselecteren.

2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Rechtsklik op de selectie en kies Vakjes invullen in het snelmenu.
▪ Druk op F4.

3. Filter de symbolen aan de hand van de symbolenlijst, categorie en zoekfunctie.
4. Klik op de symbolen die je wil toevoegen of klik op Alles toevoegen. De geselecteerde symbolen zijn te zien in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster

Kies symbolen.

TIP
Gebruik de knoppen Item omhoog verplaatsen  en Item omlaag verplaatsen  om de volgorde in te stellen. Gebruik de knop Item
verwijderen  om een item uit de lijst te verwijderen. Gebruik de knop Lijst wissen  om de volledige lijst te wissen.

5. Klik op OK.
De symbolen worden toegevoegd aan de vakjes. Als je meer symbolen hebt geselecteerd dan het aantal beschikbare vakjes, dan zullen alleen de eerste
symbolen uit de lijst worden ingevoegd.

Zie ook
Snel een vakje vullen op pagina 45
Een vakje vullen via de werkbalk op pagina 45
Een vakje vullen via het dialoogvenster Bewerken op pagina 46

4.19 De grootte van een vakje wijzigen

Je kunt vakjes vergroten of verkleinen. Klik hiervoor (in mode Bewerken) op het vakje en klik vervolgens op één van de zwarte vierkantjes die verschijnen.
Houd de muisknop vast en versleep het vakje naar de gewenste grootte.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje dat je wil vergroten of verkleinen.
3. Klik op één van de zwarte vierkantjes en sleep naar de gewenste grootte.
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OPMERKING
Op een pagina van het type Rooster wordt de grootte van het vakje gewijzigd volgens het ingestelde rooster. Op een pagina van het type Freestyle
kan je het vakje vrij veranderen van grootte.

4.20 Een vakje kopiëren

Je kan snel en efficiënt werken door vakjes te kopiëren. Alles (symbool, label, stijl en acties) wordt gekopieerd van het ene vakje naar het andere vakje.

Als je een vakje kopieert van het ene document naar het andere document dan wordt de stijl niet overgenomen. Als de naam van de stijl ook in het andere
document bestaat, dan zal de stijl van het andere document worden gebruikt.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Druk op Ctrl + C.
▪ Rechtsklik op het vakje en kies Kopiëren.
▪ Kies Bewerken > Kopiëren.

4. Selecteer het vakje naar waar je wil plakken.
5. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Druk op Ctrl + V.
▪ Rechtsklik op het vakje en kies Plakken.
▪ Kies Bewerken > Plakken.

Zie ook
Een vakje naar meerdere pagina's kopiëren op pagina 56

4.21 Een vakje naar meerdere pagina's kopiëren

Je kan bijvoorbeeld een vakje maken om terug te keren en dat vakje kopiëren naar meerdere pagina's. Of je kan vakjes met categorieën kopiëren naar meerdere
pagina's.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op het vakje waar je de actie wil toevoegen en kies Kopiëren naar pagina's in het snelmenu.
3. Kies één van de volgende opties:

▪ Alle pagina's, het vakje wordt naar alle pagina's gekopieerd.
▪ Pagina's, kies de pagina of meerdere pagina's (met Shift en/of Ctrl) naar waar het vakje moet worden gekopieerd.

4. Klik op OK.

Zie ook
Een vakje kopiëren op pagina 56

4.22 Een vakje verplaatsen

Je kan snel en efficiënt werken door vakjes te verplaatsen. Alles (symbool, label, stijl en acties) wordt verplaatst van het ene vakje naar het andere vakje.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Druk op Ctrl + X.
▪ Rechtsklik op het vakje en kies Knippen.
▪ Kies Bewerken > Knippen.

4. Selecteer het vakje naar waar je wil plakken.
5. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Druk op Ctrl + V.
▪ Rechtsklik op het vakje en kies Plakken.
▪ Kies Bewerken > Plakken.

Zie ook
Twee vakjes van plaats wisselen op pagina 56

4.23 Twee vakjes van plaats wisselen

Je kan snel en efficiënt werken door vakjes van plaats te wisselen. De volledige inhoud van de vakjes (symbool, label, stijl en acties) worden van plaats
gewisseld.
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1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje.
3. Sleep het vakje op de plaats van het andere vakje.

Zie ook
Een vakje verplaatsen op pagina 56

4.24 De eigenschappen van een vakje aanpassen

Je kan instellen dat het vakje selecteerbaar, sleepbaar of zichtbaar moet zijn. Je kan van het vakje een bepaald type vakje maken, zoals een adresboekvakje, een
agendavakje, een cameravakje, ...

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Vink eventueel één van de volgende eigenschappen aan of uit:

Eigenschap Uitleg

Selecteerbaar Het vakje kan door de gebruiker wel of niet worden geselecteerd. Voorbeeld
van niet selecteerbare vakjes: titelvakjes of vakjes om je bestand mooier te
maken of vakjes die in scanning mogen worden overgeslagen. Bij vakjes die
NIET selecteerbaar zijn, staat er in de mode Bewerken rechtsonder in het
vakje een icoon (2). Je kan het vakje ook selecteerbaar / niet-selecteerbaar
maken met de sneltoets Ctrl + Shift + U in de mode Bewerken.

Sleepbaar Het vakje kan door de gebruiker in mode Muis worden versleept. Vink
deze optie aan bij bepaalde vakjes in oefeningen zoals bijvoorbeeld een
schuifpuzzel. Bij vakjes die sleepbaar zijn, staat er in de mode Bewerken
rechtsboven in het vakje een icoon (3).

Zichtbaar Je kan in een communicatiekaart starten met de eenvoudige vakjes zichtbaar
te zetten, om dan later de meer complexe vakjes zichtbaar te maken. Je kan
ook, om een mooiere lay-out te hebben in de communicatiekaart, de niet
gebruikte vakjes onzichtbaar zetten. Bij vakjes die niet zichtbaar zijn, staat
er een rood kruis (1) door in de mode Bewerken en zijn ze transparant in
mode Muis. Je kan het vakje ook zichtbaar / onzichtbaar maken met de
sneltoets Ctrl + Shift + I in de mode Bewerken.

Niet toevoegen aan Notitie Het vakje wordt niet toegevoegd aan het notitievak als het wordt
geselecteerd. De acties van het vakje worden wel uitgevoerd. Bijvoorbeeld:
de gebruiker kan korte boodschappen laten uitspreken zoals "Even geduld,
ik ben een bericht aan het typen", zonder dat de tekst van het vakje aan het
notitievak wordt toegevoegd.

3. Kies in de vervolgkeuzelijst Type: één van de volgende types om het vak in te stellen:

Type Zie

Standaard Van een vakje terug een standaard vakje maken op pagina 124

Adresboek Een adresboekvakje maken op pagina 71

Agenda Een agendavakje maken op pagina 76

Batterij Het batterijniveau weergeven op pagina 69

Camera Een cameravakje maken op pagina 77
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Type Zie

Diagram Een diagramvakje maken op pagina 124

Diavoorstelling Een diavoorstellingvakje maken op pagina 78

Dynamische lijsten Een dynamische lijsten vakje toevoegen op pagina 112

Dynamische pagina Een dynamisch pagina vakje toevoegen op pagina 117

E-mail Een e-mailvakje maken op pagina 81

Internet Een internetvakje maken op pagina 93

Klok Een klok toevoegen op pagina 70

Log Een logvakje maken op pagina 97

Muziek en video Een videovakje maken op pagina 100, Een muziekafspeellijst maken op
pagina 99, Een videoafspeellijst maken op pagina 100.

Notitie Een notitievakje maken op pagina 64

Oogsturing: monitor Een oogsturingsvakje maken op pagina 126

Oogsturing: pauzeveld Een oogsturingsvakje maken op pagina 126

Rekenmachine Een rekenmachinevakje toevoegen op pagina 103

Camera Smart/Zingui Een Smart 3 camera vakje toevoegen op pagina 123

Status Een statusvakje maken op pagina 124

Telefoon Een telefoonvakje maken op pagina 109

Tijdsindicatie Een tijdsindicatie-vakje maken op pagina 76

Voorspelling Een voorspellingsvakje maken op pagina 123

4. Klik op OK.

4.25 Een vakje wijzigen

Via de actie Vakje wijzigen kan je de inhoud (label, symbool) en de eigenschappen (zichtbaarheid, selecteerbaarheid, sleepbaarheid) van een vakje wijzigen. Je
kan ook de actie van een ander vakje laten uitvoeren. Deze acties zijn handig voor spelletjes en kunnen worden gebruikt om in communicatiekaarten bepaalde
inhoud selectief te verbergen.

De actie Vakje wijzigen wordt toegevoegd aan een vakje. Door het vakje aan te klikken zal de actie worden uitgevoerd. De actie zelf wordt uitgevoerd op een
ander vakje die beschikt over een ID.

In mode Bewerken verschijnt de ID (1) van het vakje in het midden van het vakje.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Vakje wijzigen in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende keuzes:

Keuze Uitleg

Acties uitvoeren De acties van het vakje met het ingestelde ID worden uitgevoerd.
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Keuze Uitleg

Animated gif: pauze Pauzeert de animated gif van het vakje of van het vakje waarvan je de ID
hebt ingegeven in het veld Vakje met ID:. Gebruik de actieAnimated gif:
play om de animated gif verder af te spelen.

Animated gif: play Speelt de animated gif continue af van het vakje of van het vakje waarvan je
de ID hebt ingegeven in het veld Vakje met ID:.

Animated gif: stop Stopt het afspelen van de animated gif van het vakje of van het vakje
waarvan je de ID hebt ingegeven in het veld Vakje met ID:.

Animated gif: play (1 keer) Speelt de animated gif 1 keer af van het vakje of van het vakje waarvan je
de ID hebt ingegeven in het veld Vakje met ID:.

Label wijzigen Het label van het vakje met het ingestelde ID wordt vervangen door het
ingestelde label.

Notitie bewaren De notitie wordt bewaard in het vakje met het ingestelde ID.

Scroll label begin Verschuift naar het begin van de tekst in het label. Ofwel van het vakje zelf
ofwel van het vakje waarvan je de ID hebt ingegeven in het veld Vakje met
ID:.

Scroll label einde Verschuift naar het einde van de tekst in het label. Ofwel van het vakje zelf
ofwel van het vakje waarvan je de ID hebt ingegeven in het veld Vakje met
ID:.

Scroll label omhoog Verschuift de tekst in het label omhoog. Ofwel van het vakje zelf ofwel van
het vakje waarvan je de ID hebt ingegeven in het veld Vakje met ID:.

Scroll label omlaag Verschuift de tekst in het label omlaag. Ofwel van het vakje zelf ofwel van
het vakje waarvan je de ID hebt ingegeven in het veld Vakje met ID:.

Selecteerbaarheid wijzigen De selecteerbaarheid van het vakje met het ingestelde ID wordt gewijzigd.

Sleepbaarheid wijzigen De sleepbaarheid van het vakje met het ingestelde ID wordt gewijzigd.

Symbool wijzigen Het symbool van het vakje met het ingestelde ID wordt vervangen door het
ingestelde symbool.

Telbaar label Een telbaar label is een label met een cijfer in, bijvoorbeeld "9000", "2
honden", "huisnummer 120". Je kan het telbaar label van het vakje met
ingestelde ID, verlagen of verhogen met een ingestelde waarde of je kan het
telbaar label gelijkzetten aan een ingestelde waarde.

Vervangen Het vakje wordt vervangen door een ander vakje. Om te kunnen vervangen
moet het ID van de vakjes worden ingegeven.

Zichtbaarheid wijzigen De zichtbaarheid van het vakje met het ingestelde ID wordt gewijzigd.

5. Klik op OK.

4.26 Een afbeelding van het internet in een vakje plakken

OPMERKING
Dit lukt enkel met afbeeldingen van het internet, dus niet vanuit een map op je computer.

1. Klik rechts op de afbeelding van het internet.
2. Kies Afbeelding kopiëren of Kopiëren in het snelmenu.
3. Voer één van de volgende handelingen uit in Mind Express in de mode Bewerken:

▪ Rechtsklik op het vakje en kies Afbeelding plakken in het snelmenu
▪ Klik op het vakje en druk op Ctrl + Shift + V

4. Geef in het dialoogvenster Afbeelding plakken een naam op voor de afbeelding.
De afbeelding wordt in de mediabibliotheek bewaard in de map met de naam Geplakt. De afbeelding wordt niet verkleind! De afbeelding wordt toegevoegd
aan het vakje. Indien er al een afbeelding in het vakje stond, wordt de afbeelding naast de bestaande afbeelding toegevoegd. Indien er nog geen label en
geen spraakactie was ingevuld voor het vakje, wordt de ingegeven naam gebruikt als label en als spraakactie.

5. Klik op OK.

Zie ook
Een afbeelding van een pagina in een vakje plakken op pagina 59
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4.27 Een afbeelding van een pagina in een vakje plakken

Om een overzicht te maken van je pagina's kan je schermafdrukken nemen van je pagina's en die op een overzichtspagina in de vakjes plakken. Zo ziet de
gebruiker visueel op welke pagina hij zal terecht komen.

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bewerken > Pagina-afbeelding kopiëren
▪ Druk op Ctrl + Shift + C

2. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
3. Selecteer het vakje waar je de afbeelding wil aan toevoegen en voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Rechtsklik op de selectie en kies Afbeelding plakken.
▪ Druk op Ctrl + Shift + V.

4. Geef in het dialoogvenster Afbeelding plakken een naam op voor de afbeelding.
De afbeelding wordt in de mediabibliotheek bewaard in de map met de naam Geplakt. De afbeelding wordt niet verkleind! De afbeelding wordt toegevoegd
aan het vakje. Indien er al een afbeelding in het vakje stond, wordt de afbeelding naast de bestaande afbeelding toegevoegd. Indien er nog geen label en
geen spraakactie was ingevuld voor het vakje, wordt de ingegeven naam gebruikt als label en als spraakactie.

5. Klik op OK.

Zie ook
Een afbeelding van het internet in een vakje plakken op pagina 59

4.28 Op een ander niveau een actie toevoegen

Aan elk vakje in een communicatiekaart kan je tot drie informatieniveaus toewijzen. Elk niveau kan één of meer acties bevatten. Het label en de tekst kunnen
verschillen per niveau, de afbeelding blijft per vakje dezelfde.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende keuzes:

▪ Niveau 1
▪ Niveau 2
▪ Niveau 3

3. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

4. Kies een actie in de keuzelijst Acties en stel de actie verder in.
5. Herhaal eventueel vanaf stap 2 om op een ander niveau acties toe te voegen.
6. Klik op OK.

4.29 De inhoud van een vakje wissen (met behoud van stijl)

Je kan van een vakje het symbool, label en tekst in één keer wissen. De stijl van het vakje blijft behouden!

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje.
3. Druk op Shift + Delete.

Zie ook
De inhoud van een vakje wissen (Rooster) op pagina 60
Een vakje verwijderen (Freestyle) op pagina 61
De inhoud van een vakje wissen (Freestyle) op pagina 61

4.30 De inhoud van een vakje wissen (Rooster)

Je kan van een vakje het symbool, het label en de tekst in één keer wissen én de stijl van het vakje wordt teruggezet naar de standaardstijl.

OPMERKING
De standaardstijl is de stijl die in het dialoogvenster Stijlinstellingen bovenaan in de lijst staat. Kies Document > Stijlinstellingen... om het
dialoogvenster te openen.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waarvan je de inhoud wil wissen.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Druk op Delete.
▪ Rechtsklik op de selectie en kies Verwijderen in het snelmenu.
▪ Bewerk het vakje (F5) en klik op Wissen onderaan het venster. Bevestig in het dialoogvenster Mind Express en klik op OK.

Zie ook
Een vakje verwijderen (Freestyle) op pagina 61
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De inhoud van een vakje wissen (met behoud van stijl) op pagina 60
De inhoud van een vakje wissen (Freestyle) op pagina 61

4.31 De inhoud van een vakje wissen (Freestyle)

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waarvan je de inhoud wil wissen.
3. Bewerk het vakje (F5).
4. Klik op Wissen onderaan het venster.
5. Bevestig in het dialoogvenster Mind Express.
6. Klik op OK.

Zie ook
De inhoud van een vakje wissen (Rooster) op pagina 60
Een vakje verwijderen (Freestyle) op pagina 61
De inhoud van een vakje wissen (met behoud van stijl) op pagina 60

4.32 Een vakje verwijderen (Freestyle)

Op een pagina van het type Rooster is het niet mogelijk om een vakje te verwijderen. Je kan wel de rij of kolom verwijderen waartoe het vakje behoort. Op een
pagina van het type Freestyle kan je wel een vakje verwijderen.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje dat je wil verwijderen.

WAARSCHUWING
Enkel mogelijk bij pagina's van het type Freestyle!

3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Druk op Delete.
▪ Rechtsklik op de selectie en kies Verwijderen in het snelmenu (enkel bij pagina van het type Freestyle).

Zie ook
De inhoud van een vakje wissen (Rooster) op pagina 60
De inhoud van een vakje wissen (met behoud van stijl) op pagina 60
De inhoud van een vakje wissen (Freestyle) op pagina 61

4.33 De volgorde (voorgrond, achtergrond) van een vakje aanpassen (Freestyle)

Bij pagina's van het type Freestyle kunnen vakjes over elkaar worden geplaatst. Je kan instellen welk vakje op de voorgrond of op de achtergrond moet worden
geplaatst.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op het vakje, kies Volgorde en vervolgens één van de volgende opties in het snelmenu:

▪ Naar voorgrond
▪ Naar achtergrond

4.34 Vakjes uitlijnen (Freestyle)

Enkel bij pagina's van het type Freestyle kunnen vakjes worden uitgelijnd. De uitlijning gebeurt steeds ten opzichte van het referentievakje (vakje met de zwarte
markeringen). Je kan instellen hoe er moet worden uitgelijnd.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer twee of meer vakjes. Zorg dat het juiste vakje als referentievakje is geselecteerd (vakje met zwarte markeringen).
3. Rechtsklik op de selectie en kies Layout en vervolgens één van de volgende opties in het snelmenu:

▪ Bovenaan uitlijnen
▪ Onderaan uitlijnen
▪ Links uitlijnen
▪ Rechts uitlijnen

4.35 Vakjes dezelfde afmetingen geven (Freestyle)

Enkel bij pagina's van het type Freestyle kan je vakjes dezelfde breedte, hoogte of afmetingen geven. De aanpassing gebeurt steeds ten opzichte van het
referentievakje (vakje met de zwarte markeringen).

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
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2. Selecteer twee of meer vakjes. Zorg dat het juiste vakje als referentievakje is geselecteerd (vakje met zwarte markeringen).
3. Rechtsklik op de selectie en kies Layout en vervolgens één van de volgende opties in het snelmenu:

▪ Zelfde afmetingen
▪ Zelfde breedte
▪ Zelfde hoogte

4.36 Een scanwoord aan een vakje toevoegen

Als je kiest voor auditieve feedback wordt het scanwoord van elk vakje, rij of kolom uitgesproken wanneer je er met de muisaanwijzer over gaat of wanneer
het wordt gescand. Indien er geen scanwoord is ingesteld, wordt de tekst van het vakje uitgesproken. Je kunt ook opteren om het label van elk vakje te laten
uitspreken.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op het vakje waar je een scanwoord wil aan toevoegen en kies Scanwoord en vervolgens één van de volgende opties in het snelmenu.

Optie Uitleg

Huidig vakje: Het huidig vakje krijgt het scanwoord. Tijdens het scannen van het vakje
wordt het ingegeven scanwoord uitgesproken.

Huidige rij: De huidige rij krijgt het scanwoord. Tijdens het scannen van de rij wordt het
ingegeven scanwoord uitgesproken.

Huidige kolom: De huidige kolom krijgt het scanwoord. Tijdens het scannen van de kolom
wordt het ingegeven scanwoord uitgesproken.

OPMERKING
Bij een pagina van het type Freestyle kan enkel een scanwoord worden ingesteld voor het huidig vakje.

3. Geef het auditief scanwoord op.
4. Klik op OK.

5 Pagina's verbinden

5.1 Pagina's verbinden

Op de computer kan via de toetsen Page Up, Page Down, Home, End, Ctrl + G de andere pagina’s in het bestand worden opgevraagd. Op een toestel met
Mind Express, moet de actie Ga naar pagina worden toegevoegd om de andere pagina's in het bestand te kunnen opvragen. Om als begeleider gemakkelijk de
pagina's met elkaar te verbinden, is het belangrijk dat de pagina's een duidelijke naam hebben. Zie Document > Pagina-instellingen....

Via Document > Pagina-instellingen... kan je vanuit een pagina altijd terugkeren naar de vorige pagina, na een actie.

Via Document > Voorkeuren... kan je automatisch naar pagina 1 terugkeren, nadat je een actie op een andere pagina hebt uitgevoerd.

TIP
Zeer handig is de functie Document > Pagina kopiëren. Zie Een pagina kopiëren en plakken op pagina 38

TIP
Via het snelmenu kan je een vakje meteen kopiëren naar meerdere pagina’s. Bijvoorbeeld om een terugkeerknop te maken. Zie Een vakje naar meerdere
pagina's kopiëren op pagina 56

Zie ook
Een pagina met een andere pagina verbinden op pagina 62
Een pagina met een nieuwe pagina verbinden op pagina 63

5.2 Een pagina met een andere pagina verbinden

Door de actie Ga naar pagina toe te voegen aan een vakje in een communicatiekaart, kan je via dat vakje naar een andere pagina in de communicatiekaart gaan.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Ga naar pagina in de keuzelijst Acties.

OPMERKING
Klik eventueel op  of op  om de volgorde van de pagina's alfabetisch of numeriek te sorteren.

4. Kies de pagina in de keuzelijst.

5. Klik op OK.
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Zie ook
Een pagina met een nieuwe pagina verbinden op pagina 63

5.3 Een pagina met een nieuwe pagina verbinden

Door de actie Ga naar <Nieuwe pagina> via het snelmenu toe te voegen aan een vakje in een communicatiekaart, kan je via dat vakje naar een nieuwe pagina
gaan in de communicatiekaart.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer het vakje waar je de actie wil toevoegen om naar een nieuwe pagina te gaan.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Rechtsklik op de selectie en kies Ga naar <Nieuwe pagina> in het snelmenu.

▪ Druk op Shift + Insert
4. Vul in het veld Naam:, de naam in van de nieuwe pagina.
5. Klik op OK.

Zie ook
Een pagina met een andere pagina verbinden op pagina 62

6 Documenten verbinden

6.1 Een document vanuit een ander document openen

Door de actie Open document toe te voegen aan een vakje in een communicatiekaart, kan je via dat vakje een andere document openen op een gekozen pagina.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Open document in de keuzelijst Acties.
4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  en selecteer het document.
▪ Kies in de eerste vervolgkeuzelijst de map waar het document zich bevindt en kies in de tweede vervolgkeuzelijst het document.

Naast de documenten kan je in de vervolgkeuzelijst de optie <Vorig document> en <Home document> kiezen. Via de optie <Home document> wordt
de eerste pagina van het ingestelde Home document geopend. Het Home document kan je wijzigen in de opties van het document. Zie De opstartopties
instellen op pagina 168.

5. Wijzig eventueel in het veld Open op pagina:, de pagina waar het document moet worden geopend. Standaard wordt het document geopend op pagina 1.
6. Vink eventueel de optie Huidig document niet opslaan aan. Het geselecteerde document wordt geopend zonder dat de wijzigingen in het huidige document

worden opgeslagen.
Voorbeeld: Bij een schuifpuzzel is het aanbevolen om het huidig document niet op te slaan.

7. Klik op OK.

7 Geluid

7.1 Geluid

Je kan een geluid koppelen aan een vakje in een communicatiekaart. Dat geluid kan een bestaand *.wav-bestand zijn of een geluidsbestand dat je opneemt in
Mind Express. Om geluiden op te nemen heb je een microfoon nodig.

7.2 Een geluid aan een vakje toevoegen

Je kan een geluid zoals een toeter of een liedje koppelen aan een vakje. Je kan ook een geluidsopname maken en aan een vakje koppelen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Geluid in het groepsvak Acties.
4. Kies eventueel een categorie van geluiden in de vervolgkeuzelijst.

TIP
Eigen opnames vind je terug in de categorie Rec.

5. Kies een geluid in de keuzelijst.
6. Klik eventueel op:

▪  om het geluid af te spelen
▪  om het afspelen van het geluid te stoppen
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▪  om een geluid op te nemen en klik op  om de opname te stoppen. Het bestand van de opname wordt geselecteerd.

OPMERKING
Om de naam van een geluid te wijzigen, klik je twee keer op de naam en typ je de nieuwe naam in. Om het geluid te verwijderen, klik met de
rechtermuisknop op het bestand en kies Bestand verwijderen in het snelmenu.

7. Klik op OK.

8 Notitie

8.1 Een notitie

In Mind Express kan je notities gebruiken. Een notitie kan bestaan uit een reeks symbolen, uit tekst of uit beide. Dankzij de spraaksynthese kan de notitie luidop
worden voorgelezen. De gebruiker kan de notitie ook bewaren en terug oproepen, gedeeltelijk of volledig wissen, printen, ...

Zie ook
De opties van een notitie instellen op pagina 64
Een notitievakje maken op pagina 64
Een actie voor notitie toevoegen op pagina 66

8.2 De opties van een notitie instellen

Als je een notitie toevoegt aan een document moet je de opties voor deze notitie instellen.

OPMERKING
Er kan maar één notitie worden toegevoegd per document.

1. Kies Document > Voorkeuren....
2. Vink in het groepsvak Notitie eventueel de volgende opties aan:

Voorkeur Uitleg

Geen spraak tijdens toevoegen aan Notitie De woorden die worden toegevoegd aan de notitie worden niet onmiddellijk
uitgesproken.

Starten met actieve Notitie Als deze optie ingeschakeld is, kan je de notitie beginnen te schrijven van
zodra het document wordt geopend.

Symbolen opslaan bij opslaan Notitie in vakje Bij het opslaan van een notitie in een vakje worden de symbolen
weergegeven in het vakje. Voer in het veld Aantal symbolen: het maximum
aantal symbolen in die in het vakje worden weergegeven

Markeren tijdens lezen Vink deze optie aan om tijdens het lezen van de notitie het woord te
markeren dat wordt gelezen. Kies in de vervolgkeuzelijst of de tekst of de
achtergrond moet worden gekleurd. Klik in het gekleurde vakje om de kleur
te kiezen die moet worden gebruikt om te markeren. Deze optie kan niet
worden gebruikt op de Zingui en op de Smart.

3. Klik op OK.

Zie ook
Een notitievakje maken op pagina 64

8.3 Een notitievakje maken

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Notitie in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Vul in het veld Lijnen: het aantal lijnen in die in de notitie mogen worden weergegeven.
5. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst één van de volgende keuzes:

Keuze Voorbeeld

Tekst + Symbolen
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Keuze Voorbeeld

Tekst

Symbolen

6. Wijzig eventueel in het veld Regelafstand: de afstand tussen de lijnen. De kleinste afstand is 1, de grootste afstand is 5.
7. Wijzig eventueel in het veld Symboolafstand: de afstand tussen de symbolen of tekst. De kleinste afstand is 1, de grootste afstand is 5.
8. Kies in de vervolgkeuzelijst waar de notitie moet starten in het notitievak:

▪ Boven links
▪ Boven midden
▪ Boven rechts

9. Klik op OK.

OPMERKING
Om de notitie te kunnen gebruiken, moet je de notitie activeren. Zie De notitie activeren op pagina 65.

Zie ook
De opties van een notitie instellen op pagina 64

8.4 De notitie activeren

Nadat je een notitie hebt toegevoegd, moet je de notitie activeren, zodat de gekozen vakjes in het notitievenster verschijnen.

Kies Extra > Notitie > Activeren: aan.
Je kan het document laten opstarten met een actieve notitie. Kies Document > Voorkeuren... en vink de optie Starten met actieve Notitie aan. Sla het
document op, sluit het document en open het document opnieuw.

8.5 Een notitie volledig voorlezen

Kies Extra > Notitie > Lees alles.

8.6 Het laatste teken van een notitie wissen

Kies Extra > Notitie > Correctie.
Indien de optie Typen toelaten in Notitie is aangevinkt (zie Het typen in een notitie toelaten op pagina 170), kan je het laatste teken ook wissen in mode
Muis met de Backspace.

8.7 Een notitie volledig wissen

Kies Extra > Notitie > Wis alles.

8.8 Een notitie afdrukken

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bestand > Afdrukken > Notitie afdrukken....
▪ Kies Extra > Notitie > Afdrukken.

2. Kies in het dialoogvenster Afdrukken één van de volgende opties:
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Optie Uitleg

Volledige pagina De pagina wordt afgedrukt op een volledige pagina. Vink eventueel de optie
Verhouding behouden uit.

Eigen afmetingen Stel de breedte en de hoogte in van de afdruk. Vink eventueel de optie
Centreren op pagina uit.

3. Vink eventueel de optie Labels afdrukken uit.
4. Klik op OK.
5. Selecteer de printer in het groepsvak Printer selecteren.
6. Stel in het groepsvak Afdrukbereik in, welke pagina's moeten worden afgedrukt. Standaard staat hier de actieve pagina ingesteld.

8.9 Een actie voor notitie toevoegen

Een actie voor notitie wordt gebruikt om de notitie aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Notitie in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Activeren: aan Om het notitievak te activeren. Je kan schrijven in het notitievak.

Activeren: aan/uit Om te wisselen tussen schrijven in het notitievak (actief) en NIET schrijven
in het notitievak.

Activeren: uit Om het notitievak te deactiveren. Je kan NIET schrijven in het notitievak.

Afdrukken Druk de inhoud van het notitievak af.

Opslaan als Om de notitie op te slaan in een bestaand vakje.

Opslaan als 'x' Om de notitie op te slaan als een apart bestand. Geef in onder welke naam
het moet worden bewaard.

Opslaan in vakje Om de notitie op te slaan in een leeg vakje.

Aan zinsvoorspelling toevoegen Om de notitie toe te voegen aan de zinsvoorspellingslijst.

Correctie Om het woord of symbool dat het laatst werd toegevoegd aan de notitie te
verwijderen.

Cursor: End Om de cursor naar het einde van de notitie te verplaatsen.

Cursor: Home Om de cursor naar het begin van de notitie te verplaatsen.

Cursor: Links Om de cursor één plaats naar links te verplaatsen.

Cursor: Omhoog Om de cursor één plaats naar omhoog te verplaatsen.

Cursor: Omlaag Om de cursor één plaats naar omlaag te verplaatsen.

Cursor: Rechts Om de cursor één plaats naar rechts te verplaatsen.

Echo: aan Om de echofunctie te activeren, waarbij elk woord of item dat je toevoegt
aan de notitie onmiddellijk wordt uitgesproken.

Echo: uit Om de echofunctie uit te schakelen. Woorden of items die aan de notitie
worden toegevoegd worden niet onmiddellijk uitgesproken.

Hoofdletter: aan/uit Om het item voor de cursor met een hoofdletter weer te geven of niet weer
te geven.

Hoofdletter: aan Om het item voor de cursor met een hoofdletter weer te geven.

Hoofdletter: uit Om het item voor de cursor zonder hoofdletter weer te geven.

Items wisselen Om de 2 items voor de cursor te wisselen van plaats.

Kopiëren naar klembord Om de inhoud van de notitie te kopiëren naar het klembord.

Lees alinea Om de alinea te lezen.

Lees alles Om de volledige inhoud van de notitie te lezen.
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Actie Uitleg

Lees item Om het item vóór de cursor te lezen. Het item kan een karakter zijn of een
volledig woord.

Lees woord Om het woord vóór de cursor te lezen.

Lees zin Om de zin waar de cursor in staat te lezen.

Nieuwe Lijn Om een nieuwe regel toe te voegen aan de notitie.

Ongedaan maken Om de laatste acties in het notitievenster ongedaan te maken. Je kan tot 10
acties ongedaan maken.

Openen Om een notitie te openen, die werd bewaard via de actie Opslaan als. Klik
op het vakje met de actie Openen en klik vervolgens op het vakje waar je de
notitie hebt bewaard.

Openen 'x' Om een notitie te openen die werd bewaard onder een specifieke naam. De
naam van de notitie werd gedefinieerd in het vakje met de actie Opslaan als
'x'.

Opslaan als Om de notitie te bewaren in een vakje met inhoud.

Opslaan als 'x' Om de notitie te bewaren als bestand. Via de actie Openen 'x' kan de
bewaarde notitie worden opgehaald.

Opslaan annuleren Om de voorgaande actie Opslaan als of Opslaan in vakje te annuleren.

Opslaan in vakje Om de notitie te bewaren in een leeg vakje.

Plakken uit klembord Om de inhoud van het klembord in de notitie te plakken. Bijvoorbeeld een
stuk tekst die werd gekopieerd op het internet kan worden geplakt in de
notitie.

Typ: Punt (.) Om een punt toe te voegen aan de notitie én om de grammaticafunctie te
resetten.

Typ: Spatie Om een spatie toe te voegen. Je kan ook gewoon de spatie als tekst
invoeren.

Typ: Uitroepteken (!) Om een uitroepteken toe te voegen aan de notitie én om de
grammaticafunctie te resetten.

Typ: Vraagteken (?) Om een vraagteken toe te voegen aan de notitie én om de grammaticafunctie
te resetten.

Wis alles Om de volledige notitie te wissen.

Wis karakter Om het karakter voor de cursor te wissen.

Wis woord Om het woord voor de cursor te wissen.

Wis zin Om de zin voor de cursor te wissen.

Woorden samenvoegen Om de 2 woorden die voor de cursor staan, samen te voegen.

OPMERKING
Bij de acties Typ: Punt (.), Typ: Uitroepteken (!) en Typ: Vraagteken (?) wordt de grammatica gereset. Bijvoorbeeld: Ik heb een hond. Gaan we
wandelen? Als je de actie Typ: Punt (.) gebruikt na "hond" wordt de grammatica gereset en krijg je "gaan". Als je een punt als tekst toevoegt, wordt
de grammatica niet gereset en krijg je "gaat". Het woord "hond" was het laatste zelfstandig naamwoord dat werd ingegeven, dus wordt "gaan"
vervoegd.

TIP
Gebruik bij het maken van een toetsenbord de acties Typ: Punt (.), Typ: Uitroepteken (!) en Typ: Vraagteken (?) in plaats van de acties die de tekst
toevoegen.

5. Klik op OK.

8.10 De notitie opslaan in een leeg vakje

De gebruiker kan via de actie Opslaan in vakje, zelf nieuwe vakjes gaan vullen met de inhoud van de notitie.

1. Schrijf een notitie.
2. Klik op het vakje met de actie Opslaan in vakje.
3. Klik vervolgens op een leeg vakje waar je de notitie wil aan toevoegen.

De tekst van de notitie wordt bewaard in het label en in de tekst van het aangeduide vakje. Afhankelijk van de ingestelde documentvoorkeuren, worden ook
een aantal symbolen in het vakje weergegeven. Zie De documentvoorkeuren instellen op pagina 34.

4. Klik later opnieuw op het vakje om de bewaarde notitie toe te voegen aan het notitievak of om te laten uitspreken.
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Zie ook
De notitie opslaan in een bestaand vakje op pagina 68
De notitie opslaan als bestand op pagina 68

8.11 De notitie opslaan in een bestaand vakje

De gebruiker kan via de actie Opslaan als, de notitie bewaren met als bestandsnaam het label van het vakje dat wordt geselecteerd. Het geselecteerde vakje blijft
zijn oorspronkelijke inhoud, opmaak en actie behouden. Via de actie Openen kan de bewaarde notitie worden opgehaald door een vakje met hetzelfde label als
de bestandsnaam te selecteren.

1. Schrijf een notitie.
2. Klik op het vakje met de actie Opslaan als.
3. Klik vervolgens op een bestaand vakje waar je de notitie wil aan toevoegen.

Het vakje blijft zijn oorspronkelijke inhoud, opmaak en actie behouden. Het vakje behoud zijn functie. Achterliggend is de notitie toegevoegd en kan weer
worden opgevraagd.

4. Klik op het vakje met de actie Openen en klik vervolgens op het vakje waar je de notitie hebt bewaard.
De bewaarde notitie wordt toegevoegd aan het notitievak.

Zie ook
De notitie opslaan in een leeg vakje op pagina 67
De notitie opslaan als bestand op pagina 68

8.12 De notitie opslaan als bestand

De gebruiker kan via de actie Opslaan als 'x', de notitie bewaren als bestand. Via de actie Openen 'x' kan de bewaarde notitie worden opgehaald.

1. Schrijf een notitie.
2. Klik op het vakje met de actie Opslaan als 'x'.

In de actie wordt de naam meegegeven van het bestand met de bewaarde notitie.
3. Klik later op het vakje met de actie Openen 'x'.

OPMERKING
In deze actie moet de naam worden opgegeven van het bestand met de bewaarde notitie dat moet worden geopend.

De bewaarde notitie wordt toegevoegd aan het notitievak.

Zie ook
De notitie opslaan in een leeg vakje op pagina 67
De notitie opslaan in een bestaand vakje op pagina 68

9 Grammatica

9.1 Grammatica

Mind Express kan automatisch de werkwoorden vervoegen die worden gebruikt in een communicatiekaart.

Als het eerste vakje dat je selecteert, ingesteld is als een persoonlijk voornaamwoord (bijvoorbeeld: ik) en je klikt op het volgende vakje dat is ingesteld als
werkwoord (bijvoorbeeld: lopen), dan zal Mind Express automatisch het werkwoord vervoegen: "ik loop".

In mode Bewerken zal Mind Express bij het ingeven van een werkwoord in een vakje, automatisch de juiste vervoeging invoeren in het dialoogvenster
Werkwoord -. Indien de vervoeging niet beschikbaar is, zal je de vervoeging zelf moeten ingeven.

Naast de automatische vervoeging kan je ook:

▪ werkwoorden te vervoegen en in de juiste tijd te plaatsen.
▪ zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud of meervoud te plaatsen.

Bijvoorbeeld: Je klikt op het vakje "ik", vervolgens klik je op het vakje met de actie Verleden tijd en tenslotte op het vakje "lopen". Als alles goed is ingesteld
zal Mind Express het volgende weergeven: "ik liep".

Je kan de volgende grammaticafuncties toewijzen aan een vakje in een communicatiekaart:

▪ Infinitief, Tegenwoordige tijd, Toekomstige tijd, Verleden tijd, Voltooid deelwoord. Kies één van deze functies om het volgende werkwoord in de
overeenkomstige tijd te gebruiken.

▪ 1e pers enk, 2e pers enk, 3e pers enk. Kies één van deze functies om het volgende werkwoord dat je selecteert in de eerste, tweede of derde persoon
enkelvoud te gebruiken.

▪ 1e pers mv, 2e pers mv, 3e pers mv. Kies één van deze functies om het volgende werkwoord dat je selecteert in de eerste, tweede of derde persoon
meervoud te gebruiken.

▪ Enkelvoud, Meervoud. Kies één van deze opties om het zelfstandige naamwoord dat je selecteert in het enkelvoud of meervoud te gebruiken.
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9.2 Een actie voor grammatica toevoegen

Via de acties grammatica kan je:

▪ werkwoorden vervoegen en in de juiste tijd plaatsen.

▪ zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud of meervoud plaatsen.

WAARSCHUWING
Om een werkwoord of zelfstandig naamwoord te vervoegen, moet de data correct zijn ingevuld. Zie De tekst van een vakje aanpassen op pagina 50.

Je kiest eerst het vakje met de grammatica-actie. Van het volgende vakje dat je selecteert zal de vervoeging van het werkwoord of zelfstandig naamwoord
worden gebruikt.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Grammatica in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

1e pers enk Om het werkwoord in de 1ste persoon enkelvoud te gebruiken.

1e pers mv Om het werkwoord in de 1ste persoon meervoud te gebruiken.

2e pers enk Om het werkwoord in de 2de persoon enkelvoud te gebruiken.

2e pers mv Om het werkwoord in de 2de persoon meervoud te gebruiken.

3e pers enk Om het werkwoord in de 3de persoon enkelvoud te gebruiken.

3e pers mv Om het werkwoord in de 3de persoon meervoud te gebruiken.

Enkelvoud Om het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud te gebruiken.

Infinitief Om het werkwoord als infinitief te gebruiken.

Meervoud Om het zelfstandig naamwoord in het meervoud te gebruiken.

Tegenwoordige tijd Om het werkwoord in de tegenwoordige tijd te gebruiken.

Toekomstige tijd Om het werkwoord in de toekomstige tijd te gebruiken.

Verleden tijd Om het werkwoord in de verleden tijd te gebruiken.

Voltooid deelwoord Om het werkwoord als voltooid deelwoord te gebruiken.

5. Klik op OK.

10 Batterij

10.1 Het batterijniveau laten voorlezen

Je kan het huidige batterijniveau van je computer of toestel laten voorlezen. Bijvoorbeeld: Het huidige batterijniveau is vierennegentig procent.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Batterij in de keuzelijst Acties.
4. Klik op OK.

Zie ook
Het batterijniveau weergeven op pagina 69

10.2 Het batterijniveau weergeven

Je kan een batterijvakje maken. Dit vakje geeft visueel en procentueel het niveau van de batterij weer.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Batterij in de vervolgkeuzelijst Type:.

TIP
Via de stijlinstellingen kan je het label met het batterijpercentage veranderen van positie en kan je het lettertype van het label wijzigen.

4. Klik op OK.
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Zie ook
Het batterijniveau laten voorlezen op pagina 69

11 Klok

11.1 Een klok toevoegen

In Mind Express kan je een klok toevoegen aan een communicatiekaart, om op elk moment de juiste tijd te zien. Je kan kiezen voor een analoge klok of een
digitale klok.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Klok in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst:

▪ Analoog
▪ Digitaal

5. Vink eventueel de optie Toon seconden aan.
In de analoge klok wordt de secondewijzer getoond, in de digitale klok verschijnen de seconden.

6. Klik op OK.

OPMERKING
Je kan de tijd van de klok laten voorlezen door in het vakje van de klok de actie Datum/tijd toe te voegen. Zie De datum en tijd laten voorlezen op
pagina 70.

12 Datum/tijd

12.1 De datum en tijd laten voorlezen

Via een actie voor datum en tijd kunnen de huidige dag, datum of tijd worden voorgelezen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Datum/tijd in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Lees dag Om de huidige dag te laten voorlezen. Bijvoorbeeld: vrijdag.

Lees datum Om de huidige datum te laten voorlezen. Bijvoorbeeld: zeventien oktober
tweeduizend veertien.

Lees tijd Om de huidige tijd te laten voorlezen. Bijvoorbeeld: negen uur drieënvijftig.

5. Klik op OK.

13 Adresboek

13.1 Het adresboek

In het adresboek kan je de naam, foto, e-mail en telefoonnummer van je vrienden en contactpersonen opslaan. Het adresboek kan worden gebruikt in een
communicatiekaart, om bijvoorbeeld een contactpersoon op te bellen.

Zie ook
Een contactpersoon toevoegen op pagina 70
Een adresboekvakje maken op pagina 71
Een actie voor adresboek toevoegen op pagina 72

13.2 Een contactpersoon toevoegen

1. Kies Extra > Adresboek.
2. Klik op Contactpersoon toevoegen .

3. Klik op  om een afbeelding toe te voegen aan de contactpersoon.

4. Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster Symbool om de afbeelding op te zoeken, selecteer de afbeelding en klik op OK.
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5. Vul in het veld Naam: de naam in van de contactpersoon. Dit veld is verplicht in te vullen!
6. Vul in het veld E-mail: het e-mailadres in van de contactpersoon.
7. Vink eventueel de volgende opties aan:

Optie Uitleg

Zend Notitie als JPEG De tekst wordt naar de ontvanger verzonden, het bericht met de symbolen
wordt verzonden als bijlage.

8. Vul in het veld Telefoon: het telefoonnummer in van de contactpersoon.
9. Klik op OK.

Zie ook
Een contactpersoon bewerken op pagina 71
Een contactpersoon verwijderen op pagina 71

13.3 Een contactpersoon bewerken

1. Kies Extra > Adresboek.
2. Selecteer de contactpersoon.
3. Klik op Contactpersoon bewerken .

4. Klik op  om eventueel een (andere) afbeelding toe te voegen aan de contactpersoon.

5. Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster Symbool om de afbeelding op te zoeken, selecteer de afbeelding en klik op OK.
6. Wijzig eventueel in het veld Naam: de naam van de contactpersoon. Dit veld is verplicht in te vullen en mag dus niet worden leeg gemaakt!
7. Wijzig eventueel in het veld E-mail: het e-mailadres van de contactpersoon.
8. Vink eventueel de volgende opties aan of uit:

Optie Uitleg

Zend Notitie als JPEG De tekst wordt naar de ontvanger verzonden, het bericht met de symbolen
wordt verzonden als bijlage.

9. Wijzig eventueel in het veld Telefoon: het telefoonnummer van de contactpersoon.
10. Klik op OK.

Zie ook
Een contactpersoon toevoegen op pagina 70
Een contactpersoon verwijderen op pagina 71

13.4 Een contactpersoon verwijderen

1. Kies Extra > Adresboek.
2. Selecteer de contactpersoon die je wil verwijderen.
3. Klik op Contactpersoon verwijderen .

4. Klik op OK.

Zie ook
Een contactpersoon toevoegen op pagina 70
Een contactpersoon bewerken op pagina 71

13.5 Een adresboekvakje maken

Je kan een adresboekvakje maken om door je contactpersonen te bladeren.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Adresboek in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Specifieke Persoon Als je deze optie selecteert, duid je de specifieke contactpersoon aan die
in het vakje moet worden weergegeven. Dit kan interessant zijn voor
telefoonnummers of e-mailadressen van personen waar veel contact mee
wordt opgenomen.
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Optie Uitleg

Dynamisch Het vakje werkt als een dynamische lijst en geeft één van de
contactpersonen uit je adresboek weer. Kies in de vervolgkeuzelijst één van
de volgende opties:

▪ Alles, om alle personen uit je adresboek te tonen.
▪ Alleen telefoon, om enkel de contactpersonen weer te geven

waarvan het telefoonnummer is ingevuld.
▪ Alleen e-mail, om enkel de contactpersonen weer te geven waarvan

het e-mailadres is ingevuld.

Vink de optie Gegevens tonen aan, als je de gegevens (telefoon en/of e-
mailadres) van de contactpersoon wil weergeven in het vakje.

Lijst van geadresseerden Dit vakje geeft de door jou geselecteerde contactpersonen weer. Als je een
specifieke contactpersoon een tweede keer selecteert, wordt deze verwijderd
uit de lijst van geadresseerden.

5. Klik op OK.

13.6 Een actie voor adresboek toevoegen

Acties voor adresboek worden gebruikt om het adresboek aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Adresboek in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Volgende Om te bladeren naar de volgende contactpersoon in je adresboek.

Vorige Om te bladeren naar de vorige contactpersoon in je adresboek.

Ga naar begin Om te bladeren naar de eerste contactpersoon in je adresboek.

Lijst van geadresseerden wissen Om alle contactpersonen van het vakje Lijst van geadresseerden te wissen.

Aan adresboek toevoegen De notitie wordt toegevoegd aan het adresboek. Als je de naam, het e-
mailadres en het telefoonnummer op 3 aparte lijnen schrijft in het notitievak
dan worden via deze actie alle gegevens in het adresboek geplaatst.

Vink de optie E-mail: aan als je het e-mailadres van de geselecteerde
mail in het adresboek wil plaatsen. Vink de optie Telefoon: aan als je het
telefoonnummer van het geselecteerde bericht in het adresboek wil plaatsen.

Notitie aan geadresseerden toevoegen De notitie wordt toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Bijvoorbeeld een
gsm-nummer dat nog niet aan het adresboek is toegevoegd, geef je in in het
notitievak. Via deze actie wordt het gsm-nummer aan de lijst van ontvangers
toegevoegd.

Contactpersoon verwijderen Om een contactpersoon te verwijderen uit het adresboek.

Voeg deze actie toe aan een vakje. Klik op het vakje met de actie en
vervolgens selecteer je het vakje met de contactpersoon die je wil
verwijderen.

Als je deze actie toevoegt aan een adresboekvakje dan wordt de
contactpersoon in het adresboekvakje verwijderd van zodra je dit vakje
selecteert.

Contactpersoon verwijderen (annuleren) Om de actie Contactpersoon verwijderen ongedaan te maken.
Bijvoorbeeld als je per vergissing het vakje met de actie Contactpersoon
verwijderen hebt geselecteerd, dan kan je via de actie Contactpersoon
verwijderen (annuleren) terug een vakje met een contactpersoon selecteren
zonder dat de contactpersoon wordt verwijderd.

Afzender aan geadresseerden toevoegen Je kan deze actie gebruiken om een e-mail te beantwoorden. De afzender
van de e-mail komt met deze actie in de lijst van geadresseerden.

5. Klik op OK.

14 Agenda
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14.1 De agenda bekijken

1. Kies Extra > Agenda > Agenda bewerken.
2. Kies één van de volgende tabbladen:

▪ Dag
▪ Week
▪ Maand

3. Selecteer in het veld Huidige Datum: de datum die je wil weergeven.
4. Klik op OK.

14.2 Een activiteit toevoegen

1. Kies Extra > Agenda > Agenda bewerken.
2. Klik op Nieuwe afspraak.
3. Vul in het veld Activiteit de naam in van de activiteit of afspraak.
4. Klik naast het veld Figuur op  om een afbeelding toe te voegen aan de activiteit.

5. Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster Symbool om de afbeelding te zoeken, selecteer de afbeelding en klik op OK.
6. Kies in de vervolgkeuzelijst Tijdstip de herhaling van de activiteit:

▪ Eenmalig
▪ Elke Dag
▪ Elke Werkdag
▪ Elke Week
▪ Elke Maand
▪ Elk Jaar

7. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Bij een eenmalig activiteit, klik op  in het veld eronder en selecteer de datum van het alarm.
▪ Bij een herhaalde activiteit, klik in Begint op op om de datum te selecteren waarop de afspraak start en klik in Eindigt op op  om de datum te

selecteren waarop de afspraak eindigt.
8. Kies in het veld Duur één van de volgende opties:

▪ Volledige dag
▪ Van Tot

9. Indien je gekozen hebt voor de optie Van Tot, geef je in de velden Van en Tot de starttijd en de stoptijd in van de activiteit. Klik op de cijfers van het uur en
gebruik de pijltjes om het uur aan te passen. Klik op de cijfers van de minuten en gebruik de pijltjes om de minuten aan te passen.

10. Vink eventueel de optie Alarm aan, indien je een alarm wenst te ontvangen wanneer de activiteit start of vóór de activiteit start.
11. Kies in de vervolgkeuzelijst Alarm het tijdstip waarop het alarm moet afgaan:

▪ Wanneer het start
▪ 5 minuten voor start
▪ 15 minuten voor start
▪ 30 minuten voor start
▪ 1 uur voor start
▪ 2 uur voor start
▪ 1 dag voor start

12. Klik op  om het alarm in te stellen.

13. Typ in het veld Bericht de tekst in van het alarm.
14. Vink de optie Spreek uit aan als het bericht moet worden voorgelezen.
15. Vink de optie Toon bericht aan als het bericht moet verschijnen op het toestel.
16. Om een geluid toe te voegen aan het alarm, klik op  naast Geluid, selecteer een geluid en klik op Openen.

17. Klik op OK.
18. Klik op Opslaan.

Zie ook
Een activiteit wijzigen op pagina 73
Een activiteit verwijderen op pagina 74

14.3 Een activiteit wijzigen

1. Kies Extra > Agenda > Agenda bewerken.
2. Selecteer de activiteit die je wil wijzigen.
3. Indien de geselecteerde activiteit een terugkerende activiteit is, kies dan één van de volgende opties:

▪ Alles bewerken, om alle activiteiten aan te passen
▪ Splits, om enkel de geselecteerde activiteit aan te passen
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4. Wijzig in het veld Activiteit eventueel de naam van de activiteit of afspraak.
5. Klik naast het veld Figuur op  om een afbeelding toe te voegen aan de activiteit.

6. Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster Symbool om de afbeelding op te zoeken, selecteer de afbeelding en klik op OK.
7. Kies in de vervolgkeuzelijst Tijdstip de herhaling van de activiteit:

▪ Eenmalig
▪ Elke Dag
▪ Elke Werkdag
▪ Elke Week
▪ Elke Maand
▪ Elk Jaar

8. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Bij een eenmalig activiteit, klik op  in het veld eronder en selecteer de datum van het alarm.
▪ Bij een herhaalde activiteit, klik in Begint op op  om de datum te selecteren waarop de afspraak start en klik in Eindigt op op  om de datum

te selecteren waarop de afspraak eindigt.
9. Kies in het veld Duur één van de volgende opties:

▪ Volledige dag
▪ Van Tot

10. Indien je gekozen hebt voor de optie Van Tot, geef je in de velden Van en Tot de starttijd en de stoptijd in van de activiteit. Klik op de cijfers van het uur en
gebruik de pijltjes om het uur aan te passen. Klik op de cijfers van de minuten en gebruik de pijltjes om de minuten aan te passen.

11. Vink eventueel de optie Alarm aan, indien je een alarm wenst te ontvangen wanneer de activiteit start of voor de activiteit start.
12. Kies in de vervolgkeuzelijst Alarm het tijdstip waarop het alarm moet afgaan:

▪ Wanneer het start
▪ 5 minuten voor start
▪ 15 minuten voor start
▪ 30 minuten voor start
▪ 1 uur voor start
▪ 2 uur voor start
▪ 1 dag voor start

13. Klik op  om het alarm in te stellen.

14. Typ in het veld Bericht de tekst in van het alarm.
15. Vink de optie Spreek uit aan als het bericht moet worden voorgelezen.
16. Vink de optie Toon bericht aan als het bericht moet verschijnen op het toestel.
17. Om een geluid toe te voegen aan het alarm, klik op  naast Geluid, selecteer een geluid en klik op Openen.

18. Klik op OK.
19. Klik op Opslaan.

Zie ook
Een activiteit toevoegen op pagina 73
Een activiteit verwijderen op pagina 74

14.4 Een activiteit verwijderen

1. Kies Extra > Agenda > Agenda bewerken.
2. Selecteer de activiteit die je wil verwijderen.
3. Klik op Verwijderen in het dialoogvenster Agenda bewerken.

Zie ook
Een activiteit toevoegen op pagina 73
Een activiteit wijzigen op pagina 73

14.5 Een alarm toevoegen

1. Kies Extra > Agenda > Alarm toevoegen.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Tijdstip de herhaling van het alarm:

▪ Eenmalig
▪ Elke Dag
▪ Elke Werkdag
▪ Elke Week
▪ Elke Maand
▪ Elk Jaar

3. Geef in het veld Om het tijdstip in van het alarm. Gebruik hiervoor de pijltjes.
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4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Bij een eenmalig alarm, klik op  in het veld eronder en selecteer de datum van het alarm.
▪ Bij een herhaald alarm, klik in Begint op op om de datum te selecteren waarop het alarm start en klik in Eindigt op op  om de datum te

selecteren waarop het alarm eindigt.
5. Typ in het veld Bericht de tekst in van het alarm.
6. Vink de optie Spreek uit aan als het bericht moet worden voorgelezen.
7. Vink de optie Toon bericht aan als het bericht moet verschijnen op het toestel.
8. Om een geluid toe te voegen aan het alarm, klik op  naast Geluid, selecteer een geluid en klik op Openen.

9. Klik op Opslaan.

Zie ook
Een alarm wijzigen op pagina 75
Een alarm verwijderen op pagina 75

14.6 Een alarm wijzigen

1. Kies Extra > Agenda > Agenda bewerken.
2. Selecteer het alarm dat je wil wijzigen.
3. Indien het geselecteerde alarm een terugkerend alarm is, kies dan één van de volgende opties:

▪ Alles bewerken, om alle alarmen aan te passen
▪ Splits, om enkel het geselecteerde alarm aan te passen

4. Wijzig eventueel in de vervolgkeuzelijst Tijdstip de herhaling van het alarm:

▪ Eenmalig
▪ Elke Dag
▪ Elke Werkdag
▪ Elke Week
▪ Elke Maand
▪ Elk Jaar

5. Wijzig eventueel in het veld Om het tijdstip in van het alarm. Gebruik hiervoor de pijltjes.
6. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Bij een eenmalig alarm, klik op  in het veld eronder en selecteer de datum van het alarm.
▪ Bij een herhaald alarm, klik in Begint op op  om de datum te selecteren waarop de afspraak start en klik in Eindigt op op  om de datum te

selecteren waarop de afspraak eindigt.
7. Wijzig eventueel in het veld Bericht de tekst van het alarm.
8. Wijzig eventueel de optie Spreek uit als het bericht wel of niet moet worden voorgelezen.
9. Wijzig eventueel de optie Toon bericht als het bericht wel of niet moet verschijnen op het toestel.
10. Wijzig eventueel het geluid van het alarm, klik op  naast Geluid, selecteer een geluid en klik op Openen.

11. Klik op Opslaan.

Zie ook
Een alarm toevoegen op pagina 74

14.7 Een alarm verwijderen

1. Kies Extra > Agenda > Agenda bewerken.
2. Selecteer het alarm dat je wil verwijderen.
3. Klik op Verwijderen in het dialoogvenster Alarm Bewerken.

Zie ook
Een alarm toevoegen op pagina 74

14.8 De achtergrond van de agenda instellen

Bij een communicatiekaart, die gebruik maakt van agendavakjes, kan per maand een aangepaste achtergrond worden ingesteld.

1. Open een communicatiekaart met agendavakjes.
2. Kies Extra > Agenda > Aangepaste achtergrond.
3. Klik op  naast de maand waarvan je de achtergrond wil aanpassen.

4. Maak gebruik van de vervolgkeuzelijsten in het dialoogvenster Symbool om de afbeelding op te zoeken, selecteer de afbeelding en klik op OK.
5. Herhaal vanaf stap 2 voor de andere maanden.
6. Klik op OK.
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7. Voer één van de volgende handelingen uit om de wijzigingen in de communicatiekaart op te slaan:

▪ Kies Bestand > Opslaan.
▪ Druk op Ctrl + S.

14.9 Een agenda maken

Om zelf een agenda te maken, moet je:

▪ Een vakje van het type tijdsindicatie toevoegen. Zie Een tijdsindicatie-vakje maken op pagina 76.
▪ Agendavakjes toevoegen. Zie Een agendavakje maken op pagina 76
▪ Actie voor agenda toevoegen aan vakjes. Zie Een actie voor agenda toevoegen op pagina 76

TIP
Je kan ook een kopie nemen van het voorbeeldbestand voor agenda en dat bestand aanpassen naar eigen wens.

14.10 Een tijdsindicatie-vakje maken

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Tijdsindicatie in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Stel de tijd in die moet worden weergegeven in het vakje. Klik op de cijfers van het uur en gebruik de pijltjes om het uur aan te passen. Klik op de cijfers

van de minuten en gebruik de pijltjes om de minuten aan te passen.
5. Optioneel kan je in het veld Afbeelding voor tijdstip een afbeelding kiezen die wordt weergegeven in het vakje zolang de ingestelde tijd niet is verstreken.
6. Optioneel kan je in het veld Afbeelding na tijdstip een afbeelding kiezen die wordt weergegeven in het vakje nadat de ingestelde tijd is verstreken.

Voorbeeld: Vóór 22u 's avonds verschijnt een zon en na 22u 's avonds verschijnt een maan.

14.11 Een agendavakje maken

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Agenda in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst onder het type vakje, wat er moet worden weergegeven:

Keuze Uitleg

Activiteiten tonen Duid de dag aan waarop de activiteiten moeten worden weergegeven. Vink
eventueel de optie Alleen items van een volle dag aan. Vul de velden Start
tijd en Eind tijd om het tijdsinterval vast te leggen dat wordt weergegeven
door het agendavakje. Bijvoorbeeld vul 8:00 en 12:00 in om alle activiteiten
van de voormiddag te tonen.

Titel tonen Duid de dag aan waarop de titel moet worden weergegeven en kies in
de vervolgkeuzelijst Formaat hoe de datum moet worden weergegeven.
Bijvoorbeeld: Maandag, 20 Oktober.

Timing Kies in de vervolgkeuzelijst:

▪ Beginuur (nieuwe planning), om het beginuur van een alarm of
activiteit te tonen.

▪ Einduur (nieuwe planning), om het einduur van een activiteit te
tonen.

5. Klik op OK.

14.12 Een actie voor agenda toevoegen

Acties voor agenda worden gebruikt om de agenda aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Agenda in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Volgende dag Om de volgende dag weer te geven.

Vorige dag Om de vorige dag weer te geven.

Ga naar vandaag Om de huidige dag weer te geven.
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Actie Uitleg

Volgende week Om de volgende week weer te geven.

Vorige week Om de vorige week weer te geven.

Ga naar deze week Om de huidige week weer te geven.

Volgende maand Om de volgende maand weer te geven.

Vorige maand Om de vorige maand weer te geven.

Ga naar deze maand Om de huidige maand weer te geven.

Volgend jaar Om het volgend jaar weer te geven.

Vorig jaar Om het vorig jaar weer te geven.

Ga naar dit jaar Om het huidig jaar weer te geven.

Ga naar specifieke maand Om een specifieke maand weer te geven. Kies de maand in de
vervolgkeuzelijst.

Spreek vakje uit Om een agendavakje te laten voorlezen.

Beginuur wijzigen Om het beginuur van een afspraak te veranderen met de ingestelde tijd. Kies
Verhogen (+), Verlagen (-) of Vast uur om aan te geven hoe het beginuur
moet wijzigen.

Eind uur wijzigen Om het einduur van een afspraak te veranderen met de ingestelde tijd. Kies
Verhogen (+), Verlagen (-) of Vast uur om aan te geven hoe het einduur
moet wijzigen.

In agendavakje opslaan Om de inhoud van de notitie te bewaren in een agendavakje.

Afspraak verwijderen Om een afspraak te verwijderen uit de agenda.

Kies de actie Gebruik begin/eind uur om alle afspraken in de agenda die
volledig tussen het opgegeven begin- en einduur liggen te verwijderen.

Voeg de actie Gebruik agendavakje toe aan een vakje. Klik op het vakje
met de actie en vervolgens selecteer je het vakje met de afspraak die je wil
verwijderen.

Voeg de actie Gebruik agendavakje toe aan een agendavakje. De afspraak
in het agendavakje wordt verwijderd zodra je dit vakje selecteert.

Afspraak verwijderen (Annuleren) Om de actie Afspraak verwijderen ongedaan te maken. Bijvoorbeeld
als je per vergissing het vakje met de actie Afspraak verwijderen hebt
geselecteerd, dan kan je via de actie Afspraak verwijderen (Annuleren)
terug een agendavakje selecteren zonder dat de afspraak wordt verwijderd.

Voeg alarm toe (op begin uur) Alarm toevoegen aan de agenda op de ingestelde begintijd.

5. Klik op OK.

15 Camera

15.1 Camera

Met de camera kan je eigen foto's nemen. Het toestel of de computer moet voorzien zijn van een camera of webcam om hiervan gebruik te kunnen maken.

Zie ook
Een cameravakje maken op pagina 77
Een actie voor camera toevoegen op pagina 78

15.2 Een cameravakje maken

Via het cameravakje kan je de genomen foto's weergeven.

OPMERKING
Een communicatiekaart kan slechts 1 cameravakje per pagina bevatten.

1. Bewerk het vakje (F5).

TIP
Je kan het vakje vergroten of verkleinen. Klik hiervoor (in mode Bewerken) op het vakje en klik vervolgens op één van de zwarte vierkantjes die
verschijnen. Houd de muisknop vast en versleep het vakje naar de gewenste grootte.

C Met documenten werken
15 Camera

77



Mind Express

2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Camera in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Klik op OK.

15.3 Een actie voor camera toevoegen

Acties voor camera worden gebruikt om de camera aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Camera in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Preview Om de camera te starten en weer te geven wat er in beeld is. De preview
wordt weergegeven in het cameravakje.

Neem foto Om een foto te nemen. Zorg voor een cameravakje in je communicatiekaart
en een vakje met de actie Preview. Zo krijg je een weergave van wat in
beeld is en kan je betere foto's nemen. Nadat je de foto hebt genomen, wordt
de genomen foto weergegeven in het cameravakje.

Stop Om de camera te stoppen. In het cameravakje wordt in de plaats van de
cameraweergave, de laatst getoonde foto weergegeven.

Vorige foto Om de vorige foto van de reeds gemaakte foto's te tonen.

Volgende foto Om de volgende foto van de reeds gemaakte foto's te tonen.

Verwijder foto Om de foto die zichtbaar is in het cameravakje te verwijderen.

Volgende camera Als je toestel over verschillende camera's beschikt (voorzijde, achterzijde)
dan kan je met deze actie overschakelen naar de volgende camera.

Selecteer Camera Als je toestel over verschillende camera's beschikt (voorzijde, achterzijde)
dan kan je met deze actie de camera selecteren die moet worden gebruikt.

5. Klik op OK.

16 Diavoorstelling

16.1 Een diavoorstellingvakje maken

Via het diavoorstellingvakje worden beelden of foto's uit een geselecteerde map getoond. De afbeeldingen worden getoond in alfabetische volgorde volgens
bestandsnaam. Om de volgorde te wijzigen kan de gebruiker de naam van de bestanden wijzigen. Bijvoorbeeld door er een cijfer voor te zetten: 001
bestandsnaam.

OPMERKING
Een communicatiekaart kan meerdere diavoorstellingvakjes per pagina bevatten.

1. Bewerk het vakje (F5).

TIP
Je kan het vakje vergroten of verkleinen. Klik hiervoor (in mode Bewerken) op het vakje en klik vervolgens op één van de zwarte vierkantjes die
verschijnen. Houd de muisknop vast en versleep het vakje naar de gewenste grootte.

2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Diavoorstelling in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Klik op OK.

16.2 Een actie voor diavoorstelling toevoegen

Acties voor diavoorstelling worden gebruikt om de diavoorstelling aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Diavoorstelling in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:
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Actie Uitleg

Volgende Om naar de volgende reeks met foto's in de map te gaan. (2)

Volgende (1 stap) Om naar de volgende foto in de map te gaan. (1)

Vorige Om naar de vorige reeks met foto's in de map te gaan.

Vorige (1 stap) Om naar de vorige foto in de map te gaan.

Ga naar begin Om naar het begin van de diavoorstelling te gaan.

Voorstelling starten Om de diavoorstelling te starten en automatisch de volgende reeks
afbeeldingen te tonen.

Voorstelling starten (1 stap) Om de diavoorstelling te starten. Er wordt automatisch gebladerd door alle
foto's in de opgegeven map, foto per foto.

Voorstelling stoppen Om de diavoorstelling te stoppen.

Verwijder foto Om de foto te verwijderen die op dat moment zichtbaar is in de voorstelling.
Vul in Feld-ID: de ID in van het diavoorstellingsvakje.

5. Klik op OK.

17 E-mail

17.1 E-mailen

Mind Express biedt een eenvoudige en efficiënte oplossing voor e-mail. Je kan een notitie aangemaakt in Mind Express versturen naar een e-mailadres, als tekst
of tekst met symbolen. Ontvangen berichten kunnen worden geopend en weergegeven of ze kunnen luidop worden voorgelezen.

17.2 E-mail in Mind Express instellen

Vooraleer je Mind Express wil gebruiken om te e-mailen, moeten eerst de instellingen voor e-mail worden geconfigureerd.

OPMERKING
Mind Express werkt alleen maar met POP3 accounts.

1. Kies Extra > E-mail > Instellingen....
2. Kies het tabblad Server Settings en vul in het groepsvak Gebruikersgegevens de volgende gegevens in:

Veld Uitleg

Naam: Vul jouw naam in zoals die moet worden weergegeven als je een e-mail
verstuurt.

E-mailadres Vul jouw e-mailadres in.

3. Vul in het groepsvak Servergegevens de volgende gegevens in:
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Veld Uitleg

Configuratie: Kies de gewenste configuratie voor jouw e-mail. Bijvoorbeeld: gmail,
hotmail, ... De gegevens voor inkomende e-mail en uitgaande e-mail op het
tabblad Geavanceerd worden automatisch ingevuld.

Loginnaam: Voer de accountnaam van de gebruiker in.

Wachtwoord: Voer het wachtwoord van het e-mailaccount in.

4. Vink de optie Ontvang enkel berichten van personen uit adresboek aan als je alleen e-mails wil ontvangen van je contactpersonen in het adresboek van
Mind Express.
E-mails van onbekende afzenders worden geblokkeerd, maar zullen beschikbaar zijn in de inbox. Kies Extra > E-mail > Postvak IN.

5. Kies het tabblad Geavanceerd en vul de volgende gegevens in:

Instelling Uitleg

Inkomende e-mail: Voer de juiste server voor inkomende e-mail in, afhankelijk van de provider
van de gebruiker.

Poortnummer voor server inkomende e-mail: Voer het poortnummer in voor inkomende e-mail, afhankelijk van je
internetprovider. Deze gegevens worden automatisch ingevuld afhankelijk
van de gekozen configuratie (bijvoorbeeld gmail) in het tabblad Server
Settings.

Voor deze server is een beveiligde verbinding (SSL) nodig Duid aan of er voor deze server al dan niet een beveiligde verbinding nodig
is.

Uitgaande e-mail: Voer de juiste server voor uitgaande e-mail in, afhankelijk van de provider
van de gebruiker.

Poortnummer voor server uitgaande e-mail: Voer het poortnummer in voor uitgaande e-mail, afhankelijk van je
internetprovider. Deze gegevens worden automatisch ingevuld afhankelijk
van de gekozen configuratie (bijvoorbeeld gmail) in het tabblad Server
Settings.

Voor deze server is een beveiligde verbinding (TLS) nodig Duid aan of er voor deze server al dan niet een beveiligde verbinding nodig
is.

Gegevens ook gebruiken voor uitgaande e-mails Vink deze optie aan als de server ook de inloggegevens nodig heeft bij het
verzenden van e-mails.

Hieronder vind je een overzicht van de e-mailinstellingen van enkele bekende providers:

Instelling Gmail Hotmail Yahoo

Inkomende e-mailserver pop.gmail.com pop3.live.com pop.mail.yahoo.com

Uitgaande e-mailserver smtp.gmail.com smtp.live.com smtp.mail.yahoo.com

Inkomende poort 995 995 995

SSL inkomende poort aangevinkt aangevinkt aangevinkt

Uitgaande poort 587 587 465

SSL uitgaande poort aangevinkt aangevinkt aangevinkt

OPMERKING
Ook bij de account zelf moeten de nodige instellingen gebeuren. De account moet worden ingesteld voor POP, de beveiliging moet correct worden
ingesteld en bij gebruik van Outlook moet er worden voor gezorgd dat de e-mails op de server worden bewaard en dus niet worden gewist.

OPMERKING
Voor andere accounts, raadpleeg de documentatie van je provider of contacteer de supportafdeling van je verdeler.

6. Kies het tabblad Geluiden en kies de geluiden die je wil weergeven als het verzenden ok is, als het verzenden mislukt is, als je nieuwe berichten hebt
ontvangen.
Vink Visuele feedback aan als je een melding op het scherm wil krijgen. Wil je geen geluid bij een bepaalde gebeurtenis, vink dan de optie naast het geluid
uit.

7. Klik op OK.

17.3 Geluid en visuele feedback bij e-mail instellen

Je kan een geluid laten afspelen of je kan een pop-up laten verschijnen, in volgende gevallen:

▪ het verzenden van de e-mail is gelukt
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▪ het verzenden van de e-mail is mislukt

▪ je hebt nieuwe e-mails ontvangen

1. Kies Extra > E-mail > Instellingen....
2. Kies het tabblad Geluiden.
3. Klik op  om een geluid te kiezen voor de bevestiging van Verzenden OK:, Verzenden mislukt: of Nieuwe berichten ontvangen:.

4. Vink eventueel de optie Visuele feedback aan.
Er verschijnt telkens een pop-up als het verzenden is gelukt, is mislukt of als er nieuwe berichten zijn ontvangen.

5. Klik op OK.

17.4 E-mail ook als bijlage verzenden

Per contactpersoon kan worden ingesteld of de e-mail ook in bijlage als jpg-bestand moet worden meegestuurd.

1. Kies Extra > Adresboek.
2. Selecteer de contactpersoon.
3. Klik op Contactpersoon bewerken .

4. Vink eventueel de volgende opties aan of uit:

Optie Uitleg

Zend Notitie als JPEG De tekst wordt naar de ontvanger verzonden, het bericht met de symbolen
wordt verzonden als bijlage.

5. Klik op OK.

17.5 Een e-mailvakje maken

Via een e-mailvakje kan je informatie weergeven (en eventueel laten voorlezen):

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies E-mail in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst één van de volgende keuzes:

Keuze Uitleg

Postvak IN vakje De afzender en de inhoud van het bericht worden weergegeven.

Aantal e-mails Het totale aantal berichten van het Postvak IN wordt weergegeven.

Aantal nieuwe e-mails Het totale aantal nieuwe berichten van het Postvak IN wordt weergegeven.

Afzender van e-mail De afzender van het geselecteerde bericht wordt weergegeven.

Ontvanger van e-mail De ontvanger van het geselecteerde bericht wordt weergegeven.

Datum van e-mail De datum van het geselecteerde bericht wordt weergegeven.

Onderwerp van e-mail Het onderwerp van het geselecteerde bericht wordt weergegeven.

Inhoud van e-mail De inhoud van het geselecteerde bericht wordt weergegeven. Vink eventueel
de optie Bij selectie lezen aan om de inhoud van het bericht te laten
voorlezen bij selectie van het vakje.

Bijlage-indicator Vink eventueel de optie Alleen afbeeldingen aan. De bijlage-indicator
(bijvoorbeeld een paperclip) zal alleen worden weergegeven als er foto's

als bijlage bij het bericht werden toegevoegd. Klik op  naast het veld
Bijlage om een symbool te kiezen om aan te duiden dat er een bijlage bij

het bericht zit (bijvoorbeeld: paperclip). Klik op  naast het veld Geen
bijlage om een symbool te kiezen om aan te duiden dat er geen bijlage bij
het bericht zit (standaard wordt hier geen symbool voor gekozen).

Bijlage-vakje Vink eventueel de optie Alleen afbeeldingen aan. Het bijlage-vakje
zal alleen afbeeldingen als bijlagen weergeven. Overige bestanden
(bijvoorbeeld: PowerPoint bestanden) worden niet getoond.

Verzonden items vakje De ontvanger en de inhoud van het bericht worden weergegeven.

5. Klik op OK.
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17.6 Een actie voor e-mail toevoegen

Acties voor e-mail worden gebruikt om het e-mailen aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies E-mail in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

E-mail zenden Om een bericht te verzenden.

Vorige (reeks) Om de vorige lijst met hoofdingen van de berichten weer te geven.

Volgende (reeks) Om de volgende lijst met hoofdingen van de berichten weer te geven.

Nieuwste e-mails tonen Om de hoofdingen van de laatste ontvangen berichten weer te geven.

Postvak IN downloaden Om de inhoud van het Postvak IN in de communicatiekaart van Mind
Express te downloaden.

E-mail verwijderen Om het geselecteerde bericht te verwijderen. Om de verwijderde berichten
te vinden, zie Het Postvak IN en de verwijderde e-mails beheren op pagina
83.

Geselecteerd bericht lezen Om het geselecteerde bericht voor te lezen.

Vorig bericht selecteren Om het vorige bericht te selecteren.

Volgend bericht selecteren Om het volgende bericht te selecteren.

E-mail beantwoorden Om het geselecteerde bericht te beantwoorden.

Inhoud toevoegen aan notitie De inhoud van het geselecteerde bericht toevoegen aan het notitievakje.
Voordeel: je kan hier scrollen, je kan het gebruiken om door te sturen en te
beantwoorden met de tekst van het bericht.

Vorige bijlage De bijlagen werken als een dynamische lijst. Met deze actie ga je naar de
vorige bijlage.

Volgende bijlage De bijlagen werken als een dynamische lijst. Met deze actie ga je naar de
volgende bijlage.

Open bijlage De bijlage wordt geopend met het standaard programma. Bijvoorbeeld de
bijlage "verslag.txt" worden geopend met kladblok.

Verzonden items: volgende De verzonden items werken als een dynamische lijst. Met deze actie ga je
naar het volgende verzonden bericht.

Verzonden items: vorige De verzonden items werken als een dynamische lijst. Met deze actie ga je
naar het vorige verzonden bericht.

Verzonden items: recente De verzonden items werken als een dynamische lijst. Met deze actie ga
je naar het eerste bericht (of dus het meest recente) van de verzonden
berichten.

E-mail deselecteren De e-mail wordt gedeselecteerd. De vakjes met de verzender, het onderwerp
en de inhoud van de e-mail worden leeggemaakt. Handig als je wisselt
tussen Postvak-IN en Verzonden items.

5. Klik op OK.

17.7 Een onderwerp aan je e-mail toevoegen

De inhoud van een vakje kan worden gebruikt als onderwerp bij het verzenden van je e-mail.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies E-mail in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de eerste vervolgkeuzelijst E-mail zenden.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende opties:

▪ E-mailadres, vul het e-mailadres in.
▪ Adresboek, kies in de vervolgkeuzelijst de contactpersoon uit het adresboek.
▪ Lijst van geadresseerden, de mail zal worden verzonden naar alle namen in het vakje met de lijst van geadresseerden.
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6. Vul in het veld ID onderwerpvakje het ID in van het vakje waarvan de tekst moet worden gebruikt als onderwerp van de e-mail.
7. Klik op OK.

17.8 Een bijlage aan je e-mail toevoegen

De afbeelding van een vakje kan worden gebruikt als bijlage bij het verzenden van je e-mail. Er kunnen geen symbolen worden verzonden.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies E-mail in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de eerste vervolgkeuzelijst E-mail zenden.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende opties:

▪ E-mailadres, vul het e-mailadres in.
▪ Adresboek, kies in de vervolgkeuzelijst de contactpersoon uit het adresboek.
▪ Lijst van geadresseerden, de mail zal worden verzonden naar alle namen in het vakje met de lijst van geadresseerden.

6. Vul in het veld ID bijlagevakje het ID in van het vakje waarvan de afbeelding moet worden gebruikt om als bijlage toe te voegen bij de e-mail.
7. Klik op OK.

17.9 Het Postvak IN en de verwijderde e-mails beheren

Als bij de e-mailinstellingen, de optie Ontvang enkel berichten van personen uit adresboek is aangevinkt, worden de e-mails van onbekende afzenders
geblokkeerd en dus niet getoond in een communicatiekaart van Mind Express. De e-mails die je in een communicatiekaart van Mind Express verwijdert, kunnen
samen met de geblokkeerde e-mails wel nog worden bekeken als volgt:

1. Kies Extra > E-mail > Postvak IN.
2. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Postvak IN Hier kan je alle binnengekomen berichten bekijken. Ook de berichten die
werden geblokkeerd.

Verwijderde e-mails Hier kan je alle verwijderde berichten bekijken.

3. Klik eventueel op de knop Op nieuwe berichten controleren om nieuwe ontvangen e-mails weer te geven.
4. Selecteer een bericht in de lijst.
5. Klik op één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Lezen Om het bericht te lezen.

Opslaan Om het bericht op te slaan op de computer of het toestel als EML bestand.

Terughalen Om het verwijderde bericht terug te zetten naar het Postvak IN.

Verwijderen Om het bericht te verwijderen uit Postvak IN of het reeds verwijderd bericht
permanent te verwijderen. Het bericht is verwijderd uit Mind Express maar
is nog steeds beschikbaar in je e-mailaccount.

18 Fonetisch

18.1 Een actie voor fonetisch toevoegen

Je kan een actie toevoegen die een letter of tweeklank fonetisch uitspreekt en toevoegt aan de notitie. De actie zorgt voor het afspelen van een opname (wav-
bestand) van het fonetische geluid van de letter of tweeklank. De taal waar de fonetische klank voorkomt kan worden gekozen.

TIP
Fonetische acties kunnen worden gebruikt bij het maken van fonetische toetsenborden.

WAARSCHUWING
Een fonetische klank in een bepaalde taal wordt door de taal die is ingesteld in Extra > Spraak... mogelijk anders uitgesproken!

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Fonetisch in de keuzelijst Acties.
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4. Kies in de eerste vervolgkeuzelijst de taal.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst de letter of tweeklank.
6. Wijzig eventueel in het veld Aan notitie toevoegen: de tekst die aan de notitie moet worden toegevoegd bij het selecteren van het vakje.
7. Klik op OK.

19 Eddy

19.1 Wat is de Eddy?

De Eddy is een klein draagbaar display met ingebouwde luidspreker. Via bluetooth kan er verbinding worden gemaakt tussen jouw toestel en de Eddy. Er kan
naar keuze tekst en/of geluid worden doorgestuurd. De tekst verschijnt op 1, 2 of 3 tekstlijnen afhankelijk van de instellingen.

Figuur 1: De Eddy

19.2 Bluetooth

Bluetooth is een communicatietechnologie die draadloos werkt over een korte afstand. Met bluetooth is er geen fysieke verbinding nodig. Je kunt gegevens
uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter. Bij bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars
bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.

Bij jouw toestel kan je gebruik maken van bluetooth om verbinding te maken met andere bluetooth apparaten. Bijvoorbeeld de Eddy of een GSM.

OPMERKING
Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met jouw toestel.

OPMERKING
Voorwerpen tussen de apparaten doen de afstand afnemen waartussen de apparaten kunnen communiceren.

19.3 De Eddy instellen

1. Kies Extra > Eddy > Instellingen.
2. Vink eventueel de volgende opties aan:

Optie Uitleg

Maak automatisch verbinding wanneer Mind Express start Indien aangevinkt zal het toestel automatisch proberen verbinding te maken
met de Eddy.

Zend audio Indien aangevinkt zal het geluid enkel nog uit de luidsprekers van de Eddy
komen.

Zend tekst Indien aangevinkt verschijnt de tekst op de Eddy.

Schrijf in hoofdletters Indien aangevinkt verschijnt de tekst in hoofdletters op de Eddy.

Aantal tekstlijnen op scherm: Selecteer in de vervolgkeuzelijst hoeveel lijnen tekst (1,2 of 3) op het
scherm van de Eddy moeten verschijnen.

3. Klik op OK.

19.4 De Eddy zoeken

1. Kies Extra > Eddy > Verbinden.
2. Tik op Zoek .

De gevonden Eddy verschijnt in de vervolgkeuzelijst.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Tik op OK.
▪ Maak verbinding met de Eddy. Zie Een verbinding met de Eddy maken (via het menu) op pagina 84.
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19.5 Een verbinding met de Eddy maken (via het menu)

1. Kies Extra > Eddy > Verbinden.
2. Klik op Verbinden .

Het dialoogvenster Eddy verschijnt met de melding Verbonden met Eddy.
3. Klik op OK.
4. Klik op OK.

19.6 De verbinding met de Eddy verbreken (via het menu)

Kies Extra > Eddy > Verbreken.
De verbinding met de Eddy is verbroken.

19.7 De tekst op het display van de Eddy wissen

Kies Extra > Eddy > Tekst wissen.

20 Met niveau's werken

20.1 Niveaus

Aan elk vakje in een communicatiekaart kan je tot drie informatieniveaus toewijzen. Elk niveau kan één of meer acties bevatten. Het label en de tekst kunnen
verschillen per niveau, de afbeelding blijft per vakje dezelfde.

Je kan abstracte maar ook concrete verwijzers (symbolen) kiezen voor de niveaus. Bijvoorbeeld “naam” met als actie “ga naar niveau 2” is concreter dan alleen
maar “niveau 2”.

Voorbeeld 1: onder niveau 2 zitten de namen van ik, jij en mama en onder niveau 3 zitten de adressen.

Voorbeeld 2: onder niveau 2 zitten zinnen (gevoelens) en onder niveau 3 zitten vragen (gevoelens).

20.2 Naar een ander niveau gaan

Je kan op drie verschillende niveaus acties toevoegen aan de vakjes in een communicatiekaart. Om een ander niveau te kiezen voeg je de actie Ga naar niveau
toe aan een vakje.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Ga naar niveau in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Niveau 1 Om naar niveau 1 te gaan.

Niveau 2 Om naar niveau 2 te gaan.

Niveau 3 Om naar niveau 3 te gaan.

5. Klik op OK.

21 Gebruiker

21.1 Een actie voor gebruiker toevoegen

De actie Gebruiker laat toe om de gebruiker zelf bepaalde gebruikersinstellingen te laten uitvoeren. Zo kan je de gebruiker de mode (muis, scan, joystick)
laten wijzigen, het dwellen laten activeren of de dwelltijd ervan aanpassen, het scannen laten pauzeren of de scantijd laten aanpassen. Je kan de gebruiker ook
wachtwoorden laten ingeven, laten controleren, resetten. De stem van de spraak kan worden aangepast, er kan met een andere gebruiker worden aangemeld. De
acties externe dwell en extern zoomen maken het mogelijk om dwell en zoomen te gebruiken buiten Mind Express.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Gebruiker in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Selectie Om een selectie-instelling te wijzigen. Bijvoorbeeld: om naar scanningmode
te gaan, om de dwelltijd te verhogen, ...
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Actie Uitleg

Stem wijzigen Om de stem van de spraak te wijzigen, klik op Stem instellen. Zie De
spraak instellen op pagina 158.

Aan wachtwoord toevoegen Vul één of meerdere tekens in die moeten worden toegevoegd aan het
wachtwoord.

Wachtwoord opnieuw instellen Om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Wachtwoord controleren Om het wachtwoord te controleren. De tekens worden aan het wachtwoord
toegevoegd via de actie Aan wachtwoord toevoegen.

Gebruiker wisselen Om een andere gebruiker te selecteren.

Print pagina Om de huidige pagina af te printen.

Document opslaan Om het huidige document op te slaan. Zo kan je notities en snelle opnames
opslaan in het document.

Documentkopie opslaan Om een kopie op te slaan van het huidige document in dezelfde map als het
huidige document. Dit kan handig zijn voor invuloefeningen die men als
begeleider achteraf wil kunnen controleren.

5. Indien je in de eerste vervolgkeuzelijst hebt gekozen voor de actie Selectie, kies dan in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Ga naar muismode Om naar mode Muis te gaan.

Ga naar scanningmode Om naar mode Scanning te gaan.

Ga naar joystick mode Om naar mode Joystick te gaan.

Ga naar oogsturing Om naar mode Oogsturing te gaan.

Pauzeer muisselectie Om de muisselectie uit te schakelen tot je opnieuw op dit vakje klikt.

Pauzeer scanning Om het scannen uit te schakelen tot je opnieuw op dit vakje klikt.

Extern dwellen: aan/af Om het extern dwellen in of uit te schakelen.

Extern dwellen: aan Om het extern dwellen in te schakelen.

Extern dwellen: uit Om het extern dwellen uit te schakelen.

Extern dwellen linksklik Om het extern dwellen te activeren met een linkermuisklik.

Extern dwellen rechtsklik Om het extern dwellen te activeren met een rechtermuisklik.

Extern dwellen dubbelklik Om het extern dwellen te activeren met een dubbele muisklik.

Extern dwellen slepen Om een item te verslepen met de externe dwell.

Extern zoomen: enkel Om buiten Mind Express te kunnen zoomen. Klik op het vakje met de
extern zoomen actie. Klik vervolgens buiten Mind Express. Het aangeklikte
gebied wordt vergroot weergegeven. Een klik in de vergrote weergave
plaatst de cursor op de aangeklikte plaats in de normale weergave of voert
de aangeklikte actie uit (bijvoorbeeld: sluiten van een venster).

Deze actie kan maar één enkele keer worden gebruikt. Om de actie opnieuw
te kunnen gebruiken moet je het vakje opnieuw aanklikken.

Extern zoomen: aan Om het zoomen buiten Mind Express aan te zetten.

Extern zoomen: af Om het zoomen buiten Mind Express af te zetten.

Dwell: aan Om het dwellen in te schakelen.

Dwell: uit Om het dwellen uit te schakelen.

Dwelltijd + Om de dwelltijd te verhogen.

Dwelltijd - Om de dwelltijd te verlagen.

Scantijd + Om de scantijd te verhogen.

Scantijd - Om de scantijd te verlagen.

Freestyle slepen: aan/af Om het slepen van sleepbare vakjes op een pagina van het paginatype
Freestyle aan of uit te zetten.
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Actie Uitleg

Freestyle slepen: aan Om het slepen van sleepbare vakjes op een pagina van het paginatype
Freestyle aan te zetten.

Freestyle slepen: af Om het slepen van sleepbare vakjes op een pagina van het paginatype
Freestyle uit te zetten.

Auditieve scanning: aan/af Om het auditief scannen aan of af te zetten.

Auditieve scanning: aan Om het auditief scannen aan te zetten.

Auditieve scanning: af Om het auditief scannen af te zetten.

6. Klik op OK.

21.2 Vakjes op een freestyle pagina verplaatsen

Je kan ervoor zorgen dat de gebruiker sleepbare vakjes wel of niet kan verplaatsen op een freestyle pagina.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Gebruiker in de keuzelijst Acties.
4. Kies Selectie in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies één van de volgende acties in de 2de vervolgkeuzelijst:

Keuze Uitleg

Freestyle slepen: aan/af Het slepen van sleepbare vakjes op de freestyle pagina wordt mogelijk of
onmogelijk gemaakt.

Freestyle slepen: aan Het slepen van sleepbare vakjes op de freestyle pagina wordt mogelijk
gemaakt.

Freestyle slepen: af Het slepen van sleepbare vakjes op de freestyle pagina wordt onmogelijk
gemaakt.

De gebruiker kan in Muis mode via de gekozen actie, het Freestyle slepen aan of afzetten en kan dus sleepbare vakjes al dan niet verslepen.

22 GEWA

22.1 Omgevingsbediening

Sommige toestellen zijn voorzien of kunnen optioneel worden voorzien van een infraroodontvanger en infraroodzender. Hiermee kan je toestellen
zoals televisie, radio, dvd-speler bedienen via infraroodcodes. De infraroodcodes van de toestellen kunnen worden aangeleerd door Mind Express. De
infraroodontvanger en -zender kan van volgende type zijn:

▪ GEWA
▪ JabblaIR
▪ Tira

Om de infraroodcodes in te stellen van het type:

▪ GEWA, zie Een GEWA infraroodcode aanleren op pagina 87
▪ JabblaIR en Tira, zie Een infraroodcode aanleren op pagina 89

22.2 De COM-poort voor GEWA instellen

1. Kies Extra > GEWA > Instellingen.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst COM Poort, de poort die wordt gebruikt voor GEWA.
3. Klik op OK.

22.3 Een GEWA infraroodcode aanleren

1. Kies Extra > GEWA > Aanleren.
2. Selecteer een infraroodcode in het dialoogvenster GEWA
3. Geef in het veld Geef naam: de naam in van de infraroodcode.

Voorbeeld: Televisie luider
4. Hou de afstandsbediening van het toestel (bijvoorbeeld de afstandsbediening van de televisie) op een afstand van ongeveer 5 cm van de infraroodontvanger

van het toestel (Smart, Tellus, Mobi, ...)
5. Klik op Aanleren.

In het veld Status verschijnt de melding Toets indrukken.
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6. Druk op de knop van de afstandsbediening voor de code die je wil koppelen aan de IR-module (in dit geval de IR-code voor tv volume omhoog).
7. Hou de knop ingedrukt tot het rode lampje in het IR-venster uit gaat of tot in het veld Status de melding Toets loslaten verschijnt.
8. Herhaal de vorige 2 stappen om de code een tweede keer te koppelen.

Het rode lampje zal kort knipperen ter bevestiging dat de opnameprocedure met succes is voltooid. In het veld Status verschijnt de melding OK. Indien
Fout verschijnt, herhaal vanaf stap 5.

9. Richt het toestel (Smart, Tellus, Mobi, ...) naar het toestel (bijvoorbeeld televisie) waarvan je de infraroodcode wilt testen.
10. Klik op Test.

Indien de infraroodcode de bedoelde bediening heeft uitgevoerd, is de test OK. Indien niet, dan moet de code opnieuw worden aangeleerd.
11. Herhaal vanaf stap 2 om nog andere infraroodcodes aan te leren.
12. Klik op OK.

Zie ook
Een GEWA infraroodcode uitsturen op pagina 88

22.4 Een back-up van GEWA infraroodcodes maken

Je kan een back-up nemen van de infraroodcodes om bij problemen terug te zetten. Een back-up kan ook nuttig zijn indien het toestel wordt gebruikt op
verschillende locaties. Je kan de infraroodcodes voor locatie A aanleren. Je maakt een back-up. Doe hetzelfde voor locatie B. Door een back-up terug te zetten
kan je wisselen tussen de infraroodcodes afhankelijk van de locatie.

1. Kies Extra > GEWA > Back-up.
2. Geef in het veld Geef naam: de naam in van de back-up.

Voorbeeld: Thuis
3. Klik op OK.
4. Klik op Ja in het dialoogvenster Back-up

OPMERKING
Het maken van een back-up kan enkele minuten duren.

De back-up wordt gemaakt.

Zie ook
Een back-up van GEWA infraroodcodes terugzetten op pagina 88

22.5 Een back-up van GEWA infraroodcodes terugzetten

Je kan een back-up nemen van de infraroodcodes om bij problemen terug te zetten. Een back-up kan ook nuttig zijn indien het toestel wordt gebruikt op
verschillende locaties. Je kan de infraroodcodes voor locatie A aanleren. Je maakt een back-up. Doe hetzelfde voor locatie B. Door een back-up terug te zetten
kan je wisselen tussen de infraroodcodes afhankelijk van de locatie.

1. Kies Extra > GEWA > Back-up terugzetten.
2. Klik in de lijst Kies Back-up op de naam van de back-up die je wil terugzetten.

OPMERKING
Het terugzetten van een back-up kan enkele minuten duren.

3. Klik op OK.
De back-up wordt teruggezet.

Zie ook
Een back-up van GEWA infraroodcodes maken op pagina 88

22.6 Een GEWA infraroodcode uitsturen

Om infraroodcodes uit te sturen met Mind Express, moet je een GEWA-actie toevoegen aan een vakje.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies GEWA in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Commando intikken Als de gebruiker vertrouwd is met de commando's van GEWA, dan kan je
het GEWA commando ingeven in het veld onder de vervolgkeuzelijst.
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Actie Uitleg

Pauze Geef de duur van de pauze in die tussen 2 opeenvolgende infraroodcodes
moet worden toegevoegd. Bijvoorbeeld: bij het selecteren van tv-zender 39,
zorg je voor een pauze tussen de 3 en de 9, zodat 39 wordt uitgestuurd.

gw1 ... gw150 Selecteer de GEWA code in de lijst en vul in het veld Herhaal: het
aantal keren in dat de code moet worden uitgestuurd. Bijvoorbeeld bij
infraroodcodes voor volumeregeling.

5. Klik op OK.

Zie ook
Een GEWA infraroodcode aanleren op pagina 87

23 Omgevingsbediening

23.1 Omgevingsbediening

Sommige toestellen zijn voorzien of kunnen optioneel worden voorzien van een infraroodontvanger en infraroodzender. Hiermee kan je toestellen
zoals televisie, radio, dvd-speler bedienen via infraroodcodes. De infraroodcodes van de toestellen kunnen worden aangeleerd door Mind Express. De
infraroodontvanger en -zender kan van volgende type zijn:

▪ GEWA
▪ JabblaIR
▪ Tira

Om de infraroodcodes in te stellen van het type:

▪ GEWA, zie Een GEWA infraroodcode aanleren op pagina 87
▪ JabblaIR en Tira, zie Een infraroodcode aanleren op pagina 89

23.2 De omgevingsbediening instellen

1. Kies Extra > Omgevingsbediening > Instellingen.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Type:, één van de volgende keuzes:

▪ Tira
▪ JabblaIR

3. Kies in de vervolgkeuzelijst COM Poort:, de poort die wordt gebruikt voor Tira.

OPMERKING
Voor JabblaIR moet er geen COM poort worden ingesteld.

23.3 Een infraroodcode aanleren

1. Kies Extra > Omgevingsbediening > Aanleren.
2. Geef in het veld Naam: de naam in van de infraroodcode.

Voorbeeld: Televisie luider
3. Hou de afstandsbediening van het toestel (bijvoorbeeld de afstandsbediening van de televisie) op een afstand van ongeveer 5 cm van de infraroodontvanger

van het toestel (voorzien van Mind Express)
4. Klik op Aanleren.

In het veld Status: verschijnt de melding Toets indrukken.
5. Druk kort op de toets van de afstandsbediening (bijvoorbeeld de volume knop luider).

In het veld Status: verschijnt de melding OK. Indien Fout verschijnt, herhaal vanaf stap 3.
6. Richt het toestel (voorzien van Mind Express) naar het toestel waarvan je de infraroodcode wil testen.
7. Klik op Test.

Indien de infraroodcode de bedoelde bediening heeft uitgevoerd, is de test OK. Indien niet, dan moet de code opnieuw worden aangeleerd.
8. Herhaal vanaf stap 2 om nog andere infraroodcodes aan te leren.
9. Klik op OK.

Zie ook
Een infraroodcode uitsturen op pagina 91

23.4 Een infraroodcode aanleren (in mode Bewerken)

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Omgevingsbediening in de keuzelijst Acties.
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4. Kies Nieuw... in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Hou de afstandsbediening van het toestel (bijvoorbeeld de afstandsbediening van de televisie) op een afstand van ongeveer 5 cm van de infraroodontvanger

van het toestel (voorzien van Mind Express)
6. Klik op Aanleren.

In het veld Status: verschijnt de melding Toets indrukken.
7. Druk kort op de toets van de afstandsbediening (bijvoorbeeld de volume knop luider).

In het veld Status: verschijnt de melding OK. Indien Fout verschijnt, herhaal vanaf stap 5.
8. Richt het toestel (voorzien van Mind Express) naar het toestel waarvan je de infraroodcode wil testen.
9. Klik op Test.

Indien de infraroodcode de bedoelde bediening heeft uitgevoerd, is de test OK. Indien niet, dan moet de code opnieuw worden aangeleerd.
10. Klik op OK.

23.5 Een back-up van infraroodcodes maken

Je kan een back-up nemen van de infraroodcodes om bij problemen terug te zetten. Een back-up kan ook nuttig zijn indien het toestel wordt gebruikt op
verschillende locaties. Je kan de infraroodcodes voor locatie A aanleren. Je maakt een back-up. Doe hetzelfde voor locatie B. Door een back-up terug te zetten
kan je wisselen tussen de infraroodcodes afhankelijk van de locatie.

1. Kies Extra > Omgevingsbediening > Back-up.
2. Geef in het veld Naam: de naam in van de back-up.

Voorbeeld: Thuis
3. Klik op OK.
4. Klik op Ja in het dialoogvenster Back-up

OPMERKING
Het maken van een back-up kan enkele minuten duren.

De back-up wordt gemaakt.

Zie ook
Een back-up van infraroodcodes terugzetten op pagina 90
Back-up naar verschillende toestellen overzetten op pagina 90

23.6 Een back-up van infraroodcodes terugzetten

Je kan een back-up nemen van de infraroodcodes om bij problemen terug te zetten. Een back-up kan ook nuttig zijn indien het toestel wordt gebruikt op
verschillende locaties. Je kan de infraroodcodes voor locatie A aanleren. Je maakt een back-up. Doe hetzelfde voor locatie B. Door een back-up terug te zetten
kan je wisselen tussen de infraroodcodes afhankelijk van de locatie.

1. Kies Extra > Omgevingsbediening > Back-up terugzetten.
2. Klik in de lijst Kies back-up: op de naam van de back-up die je wil terugzetten.

OPMERKING
Het terugzetten van een back-up kan enkele minuten duren.

3. Klik op OK.
De back-up wordt teruggezet.

Zie ook
Een back-up van infraroodcodes maken op pagina 90
Back-up naar verschillende toestellen overzetten op pagina 90

23.7 Back-up naar verschillende toestellen overzetten

Indien een afstandsbediening in een gebouw door verschillende gebruikers moet kunnen worden gebruikt, kan je één keer alle infraroodcodes aanleren op een
toestel en ze daarna overbrengen naar de andere toestellen.

OPMERKING
Back-ups van GEWA, Tira en JabblaIR zijn onderling NIET uitwisselbaar!

1. Leer de infraroodcodes aan op een toestel. Zie Een infraroodcode aanleren op pagina 89
2. Neem een back-up van de infraroodcodes. Zie Een back-up van infraroodcodes maken op pagina 90
3. Kopieer het back-upbestand. Het bestand bevindt zich in de map C:\Users\Public\Documents\Mind Express\PluginData en is afhankelijk

van de gebruikte infraroodontvanger -zender:

Infrarood Type Bestand (*=naam back-upbestand)

GEWA Plugins.GEWA.Backup.*.xml
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Infrarood Type Bestand (*=naam back-upbestand)

JabblaIR Plugins.JabblaIR.Backup.*.xml

Tira Plugins.Tira.Backup.*.xml

4. Plak het bestand in dezelfde map van het andere toestel.
5. Zet de back-up terug. Zie Een back-up van infraroodcodes terugzetten op pagina 90.

Zie ook
Een back-up van infraroodcodes maken op pagina 90
Een back-up van infraroodcodes terugzetten op pagina 90

23.8 Een infraroodcode uitsturen

Om infraroodcodes uit te sturen met Mind Express, moet je een omgevingsbedieningsactie toevoegen aan een vakje.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Omgevingsbediening in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Commando intikken Als de gebruiker vertrouwd is met de commando's van Tira, dan kan je het
Tira commando ingeven in het veld onder de vervolgkeuzelijst.

Nieuw... Je kan een infraroodcode aanleren terwijl je de communicatiekaart aan het
bewerken bent. Zie ook

Pauze Geef de duur van de pauze in die tussen 2 opeenvolgende infraroodcodes
moet worden toegevoegd. Bijvoorbeeld: bij het selecteren van tv-zender 39,
zorg je voor een pauze tussen de 3 en de 9, zodat 39 wordt uitgestuurd.

JabblaIR code of Tira code Selecteer de JabblaIR of de Tira code in de lijst en vul in het veld Herhaal:
het aantal keren in dat de code moet worden uitgestuurd. Bijvoorbeeld bij
infraroodcodes voor volumeregeling.

OPMERKING
Het intikken van een commando kan niet worden gebruikt voor JabblaIR.

Zie ook
Een infraroodcode aanleren op pagina 89

24 Internet

24.1 De startpagina van het internet instellen

In Mind Express kan er één startpagina worden ingesteld. Met behulp van de actie Naar startpagina navigeren kan de gebruiker naar deze startpagina worden
gebracht.

1. Kies Extra > Internet > Instellingen.
2. Geef in het veld Home pagina: het internetadres in die je wil instellen als startpagina.

TIP
Je hoeft geen http:// in te geven.

3. Klik op OK.

24.2 Een zwarte lijst instellen en gebruiken

Om te zorgen dat de gebruiker geen toegang krijgt tot bepaalde webpagina's, kan er een zwarte lijst worden aangelegd met de NIET toegelaten internetadressen.
Als er wordt geprobeerd naar webpagina's te surfen die in de zwarte lijst voorkomen, dan gebeurt er niets en blijft de huidige webpagina weergegeven.

1. Kies Extra > Internet > Instellingen.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Zwarte lijst gebruiken.
3. Geef in het onderste veld het toegelaten internetadres in.
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TIP
Je hoeft geen http:// in te geven.

4. Klik op .

5. Herhaal stap 3 en 4 om nog internetadressen toe te voegen aan de zwarte lijst.
6. Klik op OK.

Zie ook
Een witte lijst instellen en gebruiken op pagina 92
De filter voor internet uitschakelen op pagina 92

24.3 Een witte lijst instellen en gebruiken

Om te zorgen dat de gebruiker maar slechts naar een bepaald aantal webpagina's kan surfen, kan er een witte lijst worden aangelegd met de toegelaten
internetadressen. Als er wordt geprobeerd naar webpagina's te surfen die niet in de witte lijst voorkomen, dan gebeurt er niets en blijft de huidige webpagina
weergegeven.

1. Kies Extra > Internet > Instellingen.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Witte lijst gebruiken.
3. Geef in het onderste veld het toegelaten internetadres in.

TIP
Je hoeft geen http:// in te geven.

4. Klik op .

5. Herhaal stap 3 en 4 om nog internetadressen toe te voegen aan de witte lijst.
6. Klik op OK.

Zie ook
Een zwarte lijst instellen en gebruiken op pagina 91
De filter voor internet uitschakelen op pagina 92

24.4 De filter voor internet uitschakelen

Het surfen op het internet kan worden beperkt door het gebruik van een witte lijst of een zwarte lijst. De witte lijst bevat de webpagina's die mogen worden
bezocht, de zwarte lijst bevat de webpagina's die NIET mogen worden bezocht. Er kan maar één van beide lijsten worden gebruikt. Je kan ook kiezen om de
lijsten niet te gebruiken. Zo kan de gebruiker vrij naar iedere webpagina surfen.

1. Kies Extra > Internet > Instellingen.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Geen filter.
3. Klik op OK.

Zie ook
Een witte lijst instellen en gebruiken op pagina 92
Een zwarte lijst instellen en gebruiken op pagina 91

24.5 De favorieten van het internet instellen

In Mind Express kunnen de favoriete webpagina's worden ingesteld. In een communicatiekaart kunnen de favorieten met behulp van een vakje van het type
Internet worden weergegeven.

1. Kies Extra > Internet > Favorieten.
2. Klik op .

3. Geef in het veld Naam de naam in van de favoriet.
4. Geef in het veld URL het internetadres in van de webpagina.

TIP
Je hoeft geen http:// in te geven. Je kan de URL ook kopiëren vanuit de adresbalk van een browser en in het veld URL plakken.

5. Klik op OK.
6. Selecteer een favoriet en klik eventueel op één van de volgende knoppen om de favorieten verder te organiseren:

Knop Uitleg

Om de favoriet te bewerken. Wijzig eventueel de Naam of de URL van de
favoriet.
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Knop Uitleg

Om de favoriet te verwijderen.

Om de favoriet naar boven te verplaatsen in de lijst van favorieten.

Om de favoriet naar beneden te verplaatsen in de lijst van favorieten.

7. Klik op OK.

24.6 Een internetvakje maken

Via de internetvakjes kan je informatie weergeven. Bijvoorbeeld het internetadres, de webpagina, de linken op de pagina, de favorieten.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Selecteer Internet in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst één van de volgende keuzes:

Keuze Uitleg

Internet cell In dit vakje wordt de webpagina weergegeven.

Door links bladeren In dit vakje wordt een link van op de webpagina weergegeven.

Door favorieten bladeren In dit vakje wordt een favoriet uit de favorietenlijst weergegeven. Zie De
favorieten van het internet instellen op pagina 92.

Internetadres In dit vakje wordt de URL of dus het internetadres van de webpagina
weergegeven.

5. Klik op OK.

24.7 Een navigeer-actie voor internet toevoegen

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Internet in de keuzelijst Acties.
4. Kies Navigeer in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Naar URL navigeren Om naar een ingesteld internetadres te surfen. Geef in het veld onder de
tweede vervolgkeuzelijst het internetadres in.

Naar startpagina navigeren Om naar de startpagina te surfen. Om de startpagina in te stellen, zie De
startpagina van het internet instellen op pagina 91.

Naar URL in notitie navigeren Om naar het internetadres te surfen dat is ingegeven in het notitievak.

Vooruit Om naar de volgende bezochte webpagina te gaan.

Achteruit Om naar de vorige bezochte webpagina te gaan.

Stop Om het inladen van een webpagina te stoppen.

Vernieuwen Om de webpagina te vernieuwen.

6. Klik op OK.

Zie ook
Een scroll-actie voor internet toevoegen op pagina 93
Een elementen-actie voor internet toevoegen op pagina 94
Een favorieten-actie voor internet toevoegen op pagina 94
Een typen-actie voor internet toevoegen op pagina 95
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24.8 Een scroll-actie voor internet toevoegen

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Internet in de keuzelijst Acties.
4. Kies Scroll in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Omhoog schuiven Om de webpagina naar boven te schuiven. Enkel bruikbaar als de
webpagina niet volledig zichtbaar is in de hoogte.

Omlaag schuiven Om de webpagina naar onder te schuiven. Enkel bruikbaar als de webpagina
niet volledig zichtbaar is in de hoogte.

Naar links schuiven Om de webpagina naar links te schuiven. Enkel bruikbaar als de webpagina
niet volledig zichtbaar is in de breedte.

Naar rechts schuiven Om de webpagina naar rechts te schuiven. Enkel bruikbaar als de webpagina
niet volledig zichtbaar is in de breedte.

Zoom in Om in te zoomen op de webpagina.

Zoom uit Om uit te zoomen op de webpagina.

Reset zoom Om de webpagina terug op 100% weer te geven.

6. Klik op OK.

Zie ook
Een navigeer-actie voor internet toevoegen op pagina 93
Een elementen-actie voor internet toevoegen op pagina 94
Een favorieten-actie voor internet toevoegen op pagina 94
Een typen-actie voor internet toevoegen op pagina 95

24.9 Een elementen-actie voor internet toevoegen

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Internet in de keuzelijst Acties.
4. Kies Elementen in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Volgende (in lijst) In de lijst met aanklikbare elementen wordt de volgende lijst met elementen
weergegeven.

Volgende (in internet vak) De selectie gaat naar het volgende aanklikbare element op de internetpagina.

Vorige (in lijst) In de lijst met aanklikbare elementen wordt de vorige lijst met elementen
weergegeven.

Vorige (in internet vak) De selectie gaat naar het vorige aanklikbare element op de internetpagina.

Klik huidig element Het actieve (geselecteerde) element op de internetpagina wordt aangeklikt.

Lees huidig element Het actieve (geselecteerde) element op de internetpagina wordt voorgelezen.
Ook invulvakken in formulieren worden voorgelezen.

Zie ook
Een navigeer-actie voor internet toevoegen op pagina 93
Een scroll-actie voor internet toevoegen op pagina 93
Een favorieten-actie voor internet toevoegen op pagina 94
Een typen-actie voor internet toevoegen op pagina 95

24.10 Een favorieten-actie voor internet toevoegen

1. Bewerk het vakje (F5).
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2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Internet in de keuzelijst Acties.
4. Kies Favorieten in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Volgende favorieten Om de volgende favorieten te tonen.

Vorige favorieten Om de vorige favorieten te tonen.

Huidige pagina toevoegen Voeg de huidige webpagina toe aan de favorieten. De titel van de webpagina
verschijnt in het internetvakje voor favorieten.

Wis huidige URL Verwijder de huidige webpagina uit de favorieten.

6. Klik op OK.

Zie ook
Een navigeer-actie voor internet toevoegen op pagina 93
Een scroll-actie voor internet toevoegen op pagina 93
Een elementen-actie voor internet toevoegen op pagina 94
Een typen-actie voor internet toevoegen op pagina 95

24.11 Een typen-actie voor internet toevoegen

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Internet in de keuzelijst Acties.
4. Kies Typen in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Naar input zenden Deze actie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een toetsenbord te
maken die letters of specifieke toetsen zoals pijltje omhoog, spatie, home,
end, ...naar het actieve inputvakje stuurt.

Activeren: aan/uit Selecteer één van de volgende opties:

▪ Activeren: aan
▪ Activeren: uit
▪ Activeren: aan/uit

Bij het activeren laat je toe om via een klassiek toetsenbord de letters toch
toe te voegen aan het actieve inputvakje.

Notitie naar input zenden Om de notitie naar het actieve inputvakje sturen.

URL naar notitie zenden Om het actieve internetadres naar de notitie te sturen.

6. Klik op OK.

Zie ook
Een navigeer-actie voor internet toevoegen op pagina 93
Een scroll-actie voor internet toevoegen op pagina 93
Een elementen-actie voor internet toevoegen op pagina 94
Een favorieten-actie voor internet toevoegen op pagina 94

25 Log

25.1 Loggen

In Mind Express kunnen de acties die gebeuren op een pagina worden bijgehouden in een logbestand. De resultaten van het loggen kunnen worden
gevisualiseerd in de communicatiekaart. Hierdoor kan de begeleider de communicatiekaarten analyseren en verbeteringen aanbrengen. De logbestanden kunnen
ook worden geëxporteerd als een tekst- of CSV-bestand om verder te worden geanalyseerd.

Bijvoorbeeld: De begeleider heeft een nieuwe communicatiekaart aangemaakt. De begeleider stelt via het loggen vast dat bepaalde vakjes veel of weinig werden
aangeklikt door de gebruiker. De begeleider kan op basis van deze loginformatie de communicatiekaart bijsturen door de veelgebruikte vakjes te bundelen en bij
elkaar te zetten op de eerste pagina. Zo wordt de communicatiekaart gebruiksvriendelijker.
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25.2 Het loggen aanzetten

1. Kies Extra > Log > Loggen: aan/uit.
2. Om het loggen uit te zetten, herhaal stap 1.

Zie ook
Het klikgedrag op de huidige pagina analyseren op pagina 96

25.3 Het klikgedrag op de huidige pagina analyseren

In Mind Express kan het klikgedrag van de huidige pagina worden geanalyseerd. Tijdens de analyse worden de aangeklikte vakjes niet meer gelogd.

1. Kies Extra > Log > Frequentie tonen (huidige pagina).
Hoe donkerder de vakjes gekleurd zijn, hoe meer ze werden aangeklikt. Vakjes in het licht geel werden niet aangeklikt.

2. Om het analyseren uit te zetten, herhaal stap 1.

Zie ook
Het loggen aanzetten op pagina 96

25.4 Het logbestand verwijderen

Het logbestand kan worden verwijderd.

1. Kies Extra > Log > Volledige log verwijderen.
2. Bevestig in het dialoogvenster Volledige log verwijderen.

Zie ook
Het logbestand exporteren op pagina 96

25.5 Het logbestand exporteren

Het logbestand kan worden geëxporteerd als tekstbestand (.txt) of als CSV bestand (.csv). Het geëxporteerde bestand kan verder worden geanalyseerd in andere
programma's. Bijvoorbeeld: een CSV bestand kan je gemakkelijk openen met Excel om verder te analyseren. In het logbestand verschijnen volgende gegevens:

Kolom Gegevens

A Datum en tijdstip

B Naam van het document

C Naam van de pagina

D Kolom in de communicatiekaart

E Rij in de communicatiekaart

F Label of logtekst

OPMERKING
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In het geval een vakje wordt gevormd door meerdere vakjes, wordt in het logbestand de rij en de kolom weergegeven van de linkerbovenhoek van het
vakje.

OPMERKING
Bij het gebruik van het paginatype Freestyle wordt de coördinaat van de linkerbovenhoek van het vakje weergegeven op een schaal van 100.

1. Kies Extra > Log > Exporteren.
2. Vul in het veld Bestandsnaam de naam van het bestand in.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst Opslaan als het type van bestand:

▪ Tekstdocumenten (*.txt)
▪ CSV Bestanden (*.csv)

4. Klik op Opslaan.

Zie ook
Het logbestand verwijderen op pagina 96

25.6 De cursorbewegingen registreren

De cursorbewegingen kunnen worden geregistreerd in een heatmap.

1. Kies Extra > Log > Heatmap muis.
2. Om de registratie uit te zetten, herhaal stap 1.

25.7 De geregistreerde cursorbewegingen weergeven (heatmap)

1. Kies Extra > Log > Toon heatmap muis.
De heatmap verschijnt als afbeelding.

2. Klik op de heatmap om terug te keren naar de pagina.

25.8 Een logvakje maken

Via het logvakje kan je de gelogde informatie weergeven. Het is enkel het label of de logtekst die wordt weergegeven.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Log in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Vul in het veld Aantal gelogde items: het aantal logs die moeten worden getoond.

OPMERKING
Het aantal zichtbare logs hangt af van de grootte van het vakje en van de grootte van het gekozen lettertype.

5. Vul in het veld Scheidingsteken: het teken in dat tussen de verschillende logs moet worden geplaatst.

TIP
Vul ## in om iedere log op een nieuwe regel weer te geven!

6. Klik op OK.

25.9 Een actie voor loggen toevoegen

Een actie voor loggen wordt gebruikt om het loggen aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).

C Met documenten werken
25 Log

97



Mind Express

2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Log in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Loggen: aan Om het loggen te starten.

Loggen: uit Om het loggen te stoppen.

Loggen: aan/uit Om het loggen te starten / stoppen.

Volledige log verwijderen Om het logbestand te verwijderen.

Tekst loggen Om de tekst te loggen die je in het veld onder de vervolgkeuzelijst in geeft.
Deze tekst wordt gelogd in plaats van het label.

Notitie loggen Om de notitie volledig toe te voegen aan het logbestand. Bijvoorbeeld: de
begeleider kan extra tekst en uitleg in de notitie ingeven en vervolgens via
deze actie toevoegen aan het logbestand.

X items verwijderen Om een log te verwijderen. Geef in het veld onder de vervolgkeuzelijst in
hoeveel logs er moeten worden verwijderd.

Exporteren Om het logbestand te exporteren.

Frequentie tonen: aan Om de frequentie waarmee vakjes werden geselecteerd tijdens het loggen,
visueel weer te geven. Hoe donkerder het vakje wordt weergegeven, hoe
frequenter het werd geselecteerd.

Frequentie tonen: uit Om de frequentie waarmee vakjes werden geselecteerd tijdens het loggen,
visueel NIET weer te geven.

Frequentie tonen: aan/uit Om de frequentie waarmee vakjes werden geselecteerd tijdens het loggen,
visueel wel of NIET weer te geven. Hoe donkerder het vakje wordt
weergegeven, hoe frequenter het werd geselecteerd.

Heatmap muis: aan Om de registratie van de muisbewegingen aan te zetten.

Heatmap muis: uit Om de registratie van de muisbewegingen af te zetten.

Heatmap muis: aan/uit Om de registratie van de muisbewegingen aan of af te zetten.

Toon heatmap muis Om de geregistreerde muisbewegingen weer te geven met een heatmap. Hoe
roder, hoe meer de muis op deze plaats is geregistreerd.

5. Klik op OK.

26 Muziek en video

26.1 Muziek starten

Je kan een actie toevoegen die een specifiek muziekbestand afspeelt.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Muziek en video in de keuzelijst Acties.
4. Kies Start Bestand in de vervolgkeuzelijst.
5. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst één van de volgende locaties:

▪ Van mediabibliotheek
▪ Van map

6. Klik op , selecteer het muziekbestand.

7. Klik op OK.

26.2 Een actie voor muziek toevoegen

Een actie voor muziek wordt gebruikt om de muziek aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Muziek en video in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:
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Actie Uitleg

Start Om de geselecteerde muziek af te spelen.

Pauze Om de geselecteerde muziek te pauzeren.

Stop Om de geselecteerde muziek te stoppen.

Vooruitspoelen Om snel vooruit te spoelen.

Rewind Om terug te spoelen.

5. Klik op OK.

26.3 Een muziekafspeellijst maken

Je kan een muziekafspeellijst maken van je favoriete songs waar je kunt door bladeren. Als er een miniatuur beschikbaar is in het muziekfragment wordt het
automatisch weergegeven in het vakje.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Muziek en video in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Door map bladeren Kies deze optie als de bestanden niet werden geïmporteerd in de
mediabibliotheek, maar zich in een map op jouw toestel bevinden.

Door mediabibliotheek map bladeren Kies deze optie om bestanden uit de mediabibliotheek af te spelen.

5. Klik op  en selecteer de map of mediabibliotheek.

6. Klik op OK.

TIP
Om een andere afbeelding weer te geven in het vakje dan het miniatuur uit het muziekbestand, voeg je bij het muziekbestand een afbeelding met
dezelfde naam. Bijvoorbeeld: het vakje van het type Muziek en video bevat het muziekbestand pink_panther.mp3 en toont de afbeelding
pink_panther.jpg. Je kan NIET rechtstreeks in de mediabibliotheek een afbeelding toevoegen in de map Muziek Video. Voer dit uit via de
Verkenner of gebruik mappen buiten de mediabibliotheek.

OPMERKING
Door meerdere vakjes van het type Muziek en video naast elkaar te maken, kan je de mappenstructuur weergeven op de communicatiekaart. Door
te klikken op een vakje met een map  worden de onderliggende mappen en bestanden getoond in de vakjes van het type Muziek en video. Via
het vakje  kan je terug de bovenliggende mappen en bestanden weergeven.

TIP
De standaardweergave van de vakjes muziek, video, map en terug kan worden aangepast. Open de map C:\Users\Public\Documents
\Mind Express\PluginData en vervang de bestanden Plugins.Media.Symbol.Sound, Plugins.Media.Symbol.Movie,
Plugins.Media.Symbol.Folder, Plugins.Media.Symbol.Back door jouw zelfgekozen bmp, jpeg, jpg, png, gif of wmf bestand.
De bestandsnaam moet correct worden overgenomen (bijvoorbeeld: Plugins.Media.Symbol.Sound). De bestandsnaam is niet
hoofdlettergevoelig.

Zie ook
Een actie voor een muziekafspeellijst toevoegen op pagina 99

26.4 Een actie voor een muziekafspeellijst toevoegen

Acties voor muziekafspeellijsten worden gebruikt om de geselecteerde muziekafspeellijst te besturen. Deze acties maken deel uit van de acties voor Muziek en
video.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Muziek en video in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Speel Stream Om MP3-streams af te spelen. Dit zijn eigenlijk MP3 bestanden op het
internet, die voortdurend worden aangevuld met muziek. Vul in het vak
onder de vervolgkeuzelijst de URL in van de stream. Op hetzelfde moment
kan er maar 1 stream worden afgespeeld. Om een andere stream af te spelen
moet de vorige stream eerst worden gestopt met de actie Stop.
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Actie Uitleg

Enkel voorbeelden:

▪ http://media-ice.musicradio.com/HeartLondonMP3
▪ http://media-ice.musicradio.com/ClassicFMMP3,
▪ http://ice.somafm.com/groovesalad-56.mp3

Start afspeellijst Om het afspelen van een afspeellijst te starten. Er kunnen enkel
afspeellijsten van het type pls en m3u worden gebruikt, maar je kan ook
een map selecteren waarvan alle mediabestanden worden afgespeeld. De
mediabestanden worden in een vaste volgorde afgespeeld.

Start afspeellijst (shuffle) Om het afspelen van een afspeellijst te starten. Er kunnen enkel
afspeellijsten van het type pls en m3u worden gebruikt, maar je kan ook
een map selecteren waarvan alle mediabestanden worden afgespeeld. De
mediabestanden worden in een willekeurige volgorde afgespeeld.

Volgende Om vooruit te gaan in de lijst met muziekbestanden.

Vorige Om terug te gaan in de lijst met muziekbestanden.

Ga naar begin Om naar het eerste muziekbestand in de lijst te gaan.

5. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst de locatie waar de muziekbestanden zijn opgeslagen.
6. Klik op  en selecteer de map of de afspeellijst.

7. Klik op OK.

Zie ook
Een muziekafspeellijst maken op pagina 99

26.5 Een videovakje maken

Via het videovakje kan de geselecteerde video worden afgespeeld.

OPMERKING
Een communicatiekaart kan slechts 1 videovakje per pagina bevatten.

1. Bewerk het vakje (F5).

TIP
Je kan het vakje vergroten of verkleinen. Klik hiervoor (in mode Bewerken) op het vakje en klik vervolgens op één van de zwarte vierkantjes die
verschijnen. Houd de muisknop vast en versleep het vakje naar de gewenste grootte.

2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Muziek en video in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies de optie Video vakje.
5. Klik op OK.

26.6 Een actie voor video toevoegen

Een actie voor video wordt gebruikt om de geselecteerde video aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Muziek en video in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Start Om de geselecteerde video (terug) af te spelen.

Pauze Om de geselecteerde video te pauzeren.

Stop Om de geselecteerde video te stoppen.

Vooruitspoelen Snel vooruitspoelen.

Rewind Terugspoelen

5. Klik op OK.
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26.7 Een videoafspeellijst maken

Je kan een videoafspeellijst maken van je favoriete video's waar je kan door bladeren. Er wordt automatisch een frame uit de video weergegeven in het vakje.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Muziek en video in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Door map bladeren Kies deze optie als de bestanden niet werden geïmporteerd in de
mediabibliotheek, maar zich in een map op jouw toestel bevinden.

Door mediabibliotheek map bladeren Kies deze optie om bestanden uit de mediabibliotheek af te spelen.

Om een andere afbeelding weer te geven in het vakje dan het frame uit de video, voeg je een afbeelding van het JPG-formaat toe met dezelfde naam als de
video en in dezelfde map van de video. Dit werkt enkel voor een video die NIET werd geïmporteerd in de mediabibliotheek.

5. Klik op  en selecteer de map of mediabibliotheek.

TIP
Om een andere afbeelding weer te geven in het vakje dan het frame uit de video, voeg je bij het videobestand een afbeelding met dezelfde
naam. Bijvoorbeeld: het vakje van het type Muziek en video bevat het videobestand pink_panther.wmv  en toont de afbeelding
pink_panther.jpg. Je kan NIET rechtstreeks in de mediabibliotheek een afbeelding toevoegen in de map Muziek Video. Voer dit uit via de
Verkenner of gebruik mappen buiten de mediabibliotheek.

6. Klik op OK.

OPMERKING
Door meerdere vakjes van het type Muziek en video naast elkaar te maken, kan je de mappenstructuur weergeven op de communicatiekaart. Door
te klikken op een vakje met een map  worden de onderliggende mappen en bestanden getoond in de vakjes van het type Muziek en video. Via
het vakje  kan je terug de bovenliggende mappen en bestanden weergeven.

TIP
De standaardweergave van de vakjes muziek, video, map en terug kan worden aangepast. Open de map C:\Users\Public\Documents
\Mind Express\PluginData en vervang de bestanden Plugins.Media.Symbol.Sound, Plugins.Media.Symbol.Movie,
Plugins.Media.Symbol.Folder, Plugins.Media.Symbol.Back door jouw zelfgekozen bmp, jpeg, jpg, png, gif of wmf bestand.
De bestandsnaam moet correct worden overgenomen (bijvoorbeeld: Plugins.Media.Symbol.Sound). De bestandsnaam is niet
hoofdlettergevoelig.

Zie ook
Een actie voor een videoafspeellijst toevoegen op pagina 101

26.8 Een actie voor een videoafspeellijst toevoegen

Acties voor videoafspeellijsten worden gebruikt om de geselecteerde videoafspeellijst te besturen. Deze acties maken deel uit van de acties voor Muziek en
video.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Muziek en video in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Start afspeellijst Om het afspelen van een afspeellijst te starten. Er kunnen enkel
afspeellijsten van het type pls en m3u worden gebruikt, maar je kan ook een
map selecteren waarvan alle mediabestanden worden afgespeeld.

Volgende Om vooruit te gaan in de lijst met videobestanden.

Vorige Om terug te gaan in de lijst met videobestanden.

Ga naar begin Om naar het eerste videobestand in de lijst te gaan.

5. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst de locatie waar de videobestanden zijn opgeslagen.
6. Klik op  en selecteer de map of de afspeellijst.

7. Klik op OK.

Zie ook
Een videoafspeellijst maken op pagina 100
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26.9 De muziek of video starten, pauzeren, stoppen, vooruitspoelen of terugspoelen

Kies Extra > Muziek en video en kies één van de volgende opties:

▪ Start
▪ Pauze
▪ Stop
▪ Vooruitspoelen
▪ Rewind

27 Pagina's en vakjes vergelijken

27.1 Pagina's vergelijken

De actie vergelijken is handig voor spelletjes en oefeningen. Je kan:

▪ pagina's met elkaar vergelijken.

▪ vakjes met elkaar vergelijken.

Op niveau 2 wordt de actie geplaatst indien de pagina's of vakjes gelijk zijn. Op niveau 3 wordt de actie geplaatst indien de pagina's of vakjes niet gelijk zijn.

Zie Met niveau's werken op pagina 85.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Vergelijken in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst Pagina's vergelijken.
5. Kies in de vervolgkeuzelijst Als de pagina die je wil vergelijken.
6. Kies in de vervolgkeuzelijst gelijk is aan de pagina waarmee je wil vergelijken.
7. Kies in de vervolgkeuzelijst (1) Niveau 2.

8. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

9. Voeg een actie toe.
Deze actie wordt uitgevoerd als de 2 pagina's gelijk zijn aan elkaar.

10. Kies in de vervolgkeuzelijst (1) Niveau 3.
11. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

12. Voeg een actie toe.
Deze actie wordt uitgevoerd als de 2 pagina's NIET gelijk zijn aan elkaar.

13. Klik op OK.

Zie ook
Vakjes vergelijken op pagina 102

27.2 Vakjes vergelijken

De actie vergelijken is handig voor spelletjes en oefeningen. Je kan:
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▪ pagina's met elkaar vergelijken.

▪ vakjes met elkaar vergelijken.

Op niveau 2 wordt de actie geplaatst indien de pagina's of vakjes gelijk zijn. Op niveau 3 wordt de actie geplaatst indien de pagina's of vakjes niet gelijk zijn.

Zie Met niveau's werken op pagina 85.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Vergelijken in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst Vakjes (met ID) vergelijken.
5. Vul in het veld Als de ID in van het vakje dat je wil vergelijken.
6. Kies in het veld gelijk is aan de ID in van het vakje waarmee je wil vergelijken.
7. Kies in de vervolgkeuzelijst voor Niveau 2 bovenaan in het groepsvak Acties.
8. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

9. Voeg een actie toe.
Deze actie wordt uitgevoerd als de 2 vakjes gelijk zijn aan elkaar.

10. Kies in de vervolgkeuzelijst voor Niveau 3 bovenaan in het groepsvak Acties.
11. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

12. Voeg een actie toe.
Deze actie wordt uitgevoerd als de 2 vakjes NIET gelijk zijn aan elkaar.

13. Klik op OK.

Zie ook
Pagina's vergelijken op pagina 102

28 Rekenmachine

28.1 Een actie voor rekenmachine toevoegen

Een actie voor rekenmachine wordt gebruikt om cijfers toe te voegen en bewerkingen uit te voeren.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies in de keuzelijst Acties de actie Rekenmachine.
4. Geef in het veld Bewerkingen het cijfer of de bewerking in.

Ingeven Uitleg

0-9 De cijfers 0 tot en met 9

+ optellen

- aftrekken

* vermenigvuldigen

/ delen

^ tot de macht

= gelijk aan

@ vierkantswortel

R breuk 1/x

i +/-

C Alles wissen

B Een cijfer of bewerking verwijderen

? De volledige bewerking wordt voorgelezen.

5. Klik op OK.

28.2 Een rekenmachinevakje toevoegen

Hiermee kan je de "display" of het scherm van de rekenmachine maken. Je kan in dit vakje de ingetikte getallen, bewerkingen en het resultaat laten verschijnen
en eventueel laten voorlezen.
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1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Rekenmachine in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Vink eventueel één van de volgende opties aan:

Optie Uitleg

Toon alleen het resultaat Alleen het resultaat van de bewerking wordt weergegeven. Als deze optie
niet is geselecteerd, verschijnt de volledige bewerking in het vakje voor het
resultaat.

Bewerking lezen De bewerkingen worden voorgelezen.

Reset bij laden pagina Het resultaat wordt gewist wanneer de pagina wordt geladen.

Schrijf het resultaat in de Notitie Het resultaat van de bewerking wordt in het notitievak geschreven nadat je
het vakje voor het resultaat hebt geselecteerd.

5. Klik op OK.

28.3 Een rekenmachine maken

1. Maak een nieuw bestand aan. Zie Een nieuw document maken op pagina 32.
2. Bewerk het vakje (F5).
3. Typ in het label het cijfer of de bewerking.
4. Pas de stijl aan zodat het label wordt weergegeven in het midden van het vakje en met een groter lettertype (bijvoorbeeld 72).
5. Kies in de keuzelijst Acties de actie Rekenmachine.
6. Geef in het veld Bewerkingen het cijfer of de bewerking in.

Ingeven Uitleg

0-9 De cijfers 0 tot en met 9

+ optellen

- aftrekken

* vermenigvuldigen

/ delen

^ tot de macht

= gelijk aan

@ vierkantswortel

R breuk 1/x

i +/-

C Alles wissen

B Een cijfer of bewerking verwijderen

? De volledige bewerking wordt voorgelezen.

7. Klik op OK.
8. Herhaal stap 2 tot 7 voor de overige vakjes.

TIP
Voeg ook vakjes toe waarmee je een cijfer, bewerking of alles mee kunt wissen!

9. Bewerk het vakje (F5).

TIP
Maak het resultaatvakje groter dan de andere vakjes!

10. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
11. Kies Rekenmachine in de vervolgkeuzelijst Type:.
12. Vink eventueel één van de volgende opties aan:
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Optie Uitleg

Toon alleen het resultaat Alleen het resultaat van de bewerking wordt weergegeven. Als deze optie
niet is geselecteerd, verschijnt de volledige bewerking in het vakje voor het
resultaat.

Bewerking lezen De bewerkingen worden voorgelezen.

Reset bij laden pagina Het resultaat wordt gewist wanneer de pagina wordt geladen.

Schrijf het resultaat in de Notitie Het resultaat van de bewerking wordt in het notitievak geschreven nadat je
het vakje voor het resultaat hebt geselecteerd.

13. Klik op OK.

29 Een programma opstarten

29.1 Een programma vanuit Mind Express opstarten

Vanuit Mind Express is het mogelijk om andere programma's vanop je computer of toestel te starten.

OPMERKING
Hou er rekening mee dat de gebruiker hierdoor buiten Mind Express aan het werk is! Deze actie is niet voor alle gebruikers geschikt!

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Start programma in de keuzelijst Acties.
4. Klik op .

5. Selecteer het programma en klik op Openen.
Voorbeeld: WINWORD.EXE

6. Klik op OK.

30 Telefoonfuncties

30.1 Telefoneren en SMS'en

Sommige toestellen kunnen worden uitgerust met een SIM-kaart, waardoor bellen en SMS'en rechtstreeks via het toestel kunnen gebeuren. Is de computer of het
toestel niet voorzien van een SIM-kaart, dan kan er via een kabel of draadloos (bluetooth) verbinding worden gemaakt met je mobiele telefoon. Zo kan er dus via
de mobiele telefoon worden getelefoneerd en ge-sms't met de computer of met het toestel.

Via Mind Express kan je SMS-berichten versturen en bellen vanuit de voorbeeldbestanden of je kan zelf telefoonbestanden maken. Berichten worden
opgebouwd en verstuurd met de symboolpagina's en ontvangen tekstberichten worden luidop voorgelezen. Je kan ook bellen, oproepen ontvangen en de telefoon
inhaken.

OPMERKING
Sommige toestellen beschikken niet over de nodige software om te kunnen telefoneren of te sms'en.

30.2 De telefoon in Mind Express

1. Kies Extra > Telefoon > Instellingen.
2. Vul in het veld Pin:, de pin-code in van de SIM-kaart.

Als je via bluetooth werkt, hoef je geen PIN-code in te vullen.
3. Bij de meeste toestellen wordt automatisch de correcte poort voorgesteld. Bij andere toestellen kies je in de vervolgkeuzelijst Poort:, de juiste poort en/of

vul je in het veld MAC-adres: het juiste MAC-adres in.
4. Vink eventueel de volgende opties aan:

Optie Uitleg

Verbinden bij opstarten Er wordt automatisch verbinding gemaakt met de telefoon bij het opstarten
van Mind Express.

Extra informatie tonen Er wordt extra informatie weergegeven op het scherm als je de
telefoonfuncties gebruikt.

Bij sommige toestellen kan je de optie Melding tonen indien u gebeld wordt aanvinken.
5. Klik op OK.
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30.3 Een telefoonnummer bellen

1. Kies Extra > Telefoon > Bellen.
2. Geef het telefoonnummer in en klik op OK.

30.4 De telefoon opnemen of ophangen

Kies Extra > Telefoon en kies één van de volgende opties:

▪ Ophangen
▪ Opnemen

30.5 SMS'en

Via het menu kan je een bericht versturen, lezen, beantwoorden, verwijderen, op nieuwe berichten controleren, het vorige of volgend bericht bekijken.

Kies Extra > Telefoon en kies één van de volgende opties:

▪ Zenden
▪ Bericht lezen
▪ Controleer nieuwe berichten
▪ Vorig bericht
▪ Volgend bericht
▪ Verwijderen, om de huidige SMS te verwijderen.
▪ Alles verwijderen, om alle SMS'en te verwijderen.
▪ Antwoorden

30.6 Een back-up van de SMS'en terugzetten

Er wordt enkel een back-up gemaakt als er gegevens zijn gewijzigd.

1. Ga naar C:\Users\Public\Documents\Mind Express\PluginData.
2. Sorteer de bestanden op naam.
3. Verwijder het bestand Plugins.GSM.SmsList.xml.
4. Zoek het bestand dat je wil terugzetten.

Voorbeeld: Plugins.GSM.SmsList.~3.xml
5. Wijzig de naam van het bestand naar Plugins.GSM.SmsList.xml.
6. Start Mind Express opnieuw op.

30.7 Een actie toevoegen om een contactpersoon te bellen

Voor personen uit het adresboek die regelmatig worden gebeld, of als de gebruiker niet in staat is het telefoonnummer te onthouden of te vormen, kan je een
actie toevoegen aan een vakje om de contactpersoon uit het adresboek op te bellen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bellen in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies Nummer bellen in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Kies Telefoonnummer in de derde vervolgkeuzelijst.
7. Geef in het invoervak onder de laatste vervolgkeuzelijst, het telefoonnummer in van de contactpersoon.
8. Klik op OK.

30.8 Een actie toevoegen om een ingegeven nummer te bellen

Om de gebruiker zelf een nummer te laten bellen, kan je een numeriek toetsenbord maken. Het gevormde nummer wordt weergegeven in het notitievak. Om het
nummer te bellen, voeg je aan een vakje de actie toe om het nummer te bellen dat werd gevormd in het notitievakje.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bellen in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies Nummer bellen in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Kies Notitie in de derde vervolgkeuzelijst.
7. Klik op OK.
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30.9 Een actie toevoegen om een geadresseerde te bellen

Je kan de telefoonfunctie combineren met het adresboek. Via de actie Ga naar pagina (of Open document) kan je de gebruiker een persoon laten selecteren uit
het adresboek. De geselecteerde persoon is de geadresseerde. Via de actie Lijst van geadresseerden kan je deze persoon opbellen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bellen in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies Nummer bellen in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Kies Lijst van geadresseerden in de derde vervolgkeuzelijst.
7. Klik op OK.

30.10 Een actie toevoegen om een contactpersoon uit het adresboek te bellen

Voor personen die regelmatig worden gebeld, of als de gebruiker niet in staat is een telefoonnummer te onthouden of te vormen, kan je een actie aan een vakje
toevoegen om de contactpersoon uit het adresboek te bellen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bellen in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies Nummer bellen in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Kies Adresboek in de derde vervolgkeuzelijst.
7. Kies in de vierde vervolgkeuzelijst de naam van de contactpersoon.
8. Klik op OK.

30.11 Een actie voor telefoon toevoegen

Acties voor telefoon worden gebruikt om de telefoonfuncties aan te sturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Bericht Om acties in verband met berichten te selecteren.

Bellen Om acties in verband met bellen te selecteren.

(Opnieuw) verbinding maken Om de bluetooth verbinding met het toestel opnieuw te maken.

Verbreken Om de bluetooth verbinding met het toestel te verbreken.

DTMF Geluid Om tijdens het bellen nummers te kunnen drukken. Bijvoorbeeld bij het
gebruik van de voicemail.

Aangepast commando Om AT-commando's naar de telefoon te sturen. Enkel te gebruiken door
personen die hierover de nodige technische kennis hebben.

5. Indien je hebt gekozen voor:

▪ Bericht, zie Een actie voor berichten toevoegen op pagina 107.
▪ Bellen, zie Een actie voor bellen toevoegen op pagina 108.

6. Klik op OK.

30.12 Een actie voor berichten toevoegen

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bericht in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:
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Actie Uitleg

Bericht wissen Om het geselecteerd bericht te verwijderen.

Alle berichten wissen Om alle berichten te verwijderen.

Op nieuwe berichten controleren Om te controleren of er nieuwe berichten zijn.

Bericht lezen Om het geselecteerde bericht voor te lezen.

Vorig bericht De berichten werken als een dynamische lijst. Met deze actie ga je naar het
vorige item.

Volgend bericht De berichten werken als een dynamische lijst. Met deze actie ga je naar het
volgende item.

Antwoorden op huidig bericht Om het huidige bericht te beantwoorden.

Bericht verzenden Om het bericht te verzenden.

Eerste berichten tonen De binnengekomen berichten zijn een dynamische lijst. Met deze actie ga je
naar de eerste reeks van de binnengekomen berichten.

Volgende (reeks) De binnengekomen berichten zijn een dynamische lijst. Met deze actie ga je
naar de volgende reeks van de binnengekomen berichten.

Vorige (reeks) De binnengekomen berichten zijn een dynamische lijst. Met deze actie ga je
naar de vorige reeks van de binnengekomen berichten.

Verzonden items: recente De verzonden items zijn een dynamische lijst. Met deze actie ga je naar de
eerste reeks van de verzonden berichten.

Verzonden items: volgende De verzonden items zijn een dynamische lijst. Met deze actie ga je naar de
volgende reeks van de verzonden berichten.

Verzonden items: vorige De verzonden items zijn een dynamische lijst. Met deze actie ga je naar de
vorige reeks van de verzonden berichten.

Conversatielijst: volgende Om de volgende conversatie weer te geven in het conversatie overzicht.

Conversatielijst: vorige Om de vorige conversatie weer te geven in het conversatie overzicht.

Conversatielijst: recente Om de eerste conversatie weer te geven in het conversatie overzicht.

Conversatie: volgende Om het volgende bericht van een conversatie weer te geven.

Conversatie: vorige Om het vorige bericht van een conversatie weer te geven.

Conversatie: recente Om het eerste bericht van een conversatie weer te geven.

6. Klik op OK.

30.13 Een actie voor bellen toevoegen

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bellen in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies in de tweede vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Nummer bellen Kies deze actie om een nummer te bellen.

Opnemen Kies deze actie om de telefoon op te nemen.

Ophangen Kies deze actie om de telefoon in te haken.

6. Klik op OK.

30.14 Een actie toevoegen om een geadresseerde te SMS'en

Je kan de telefoonfunctie combineren met het adresboek. Via de actie Ga naar pagina (of Open document) kan je de gebruiker personen laten selecteren uit het
adresboek. De geselecteerde personen zijn de geadresseerden. Via de actie Lijst van geadresseerden kan je deze personen SMS'en.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.
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3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bericht in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies Bericht verzenden in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Kies Lijst van geadresseerden in de derde vervolgkeuzelijst.
7. Klik op OK.

30.15 Een actie toevoegen om een contactpersoon uit het adresboek te SMS'en

Voor personen uit het adresboek die regelmatig worden ge-SMS't, kan je een actie aan een vakje toevoegen om het ingegeven bericht naar de persoon uit het
adresboek te versturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bericht in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies Bericht verzenden in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Kies Adresboek in de derde vervolgkeuzelijst.
7. Kies in de vierde vervolgkeuzelijst de naam van de contactpersoon.
8. Klik op OK.

30.16 Een actie toevoegen om een bericht naar een specifiek nummer te versturen

Voor nummers die niet aan een persoon in het adresboek zijn toegevoegd maar toch moeten kunnen worden gebeld, zonder dat de gebruiker het telefoonnummer
moet onthouden of moet vormen, kan je een actie aan een vakje toevoegen om het specifieke nummer te bellen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bericht in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies Bericht verzenden in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Kies Telefoonnummer in de derde vervolgkeuzelijst.
7. Geef in het invoervak onder de laatste vervolgkeuzelijst, het telefoonnummer in.
8. Klik op OK.

30.17 Een actie toevoegen om op nieuwe berichten te controleren

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Telefoon in de keuzelijst Acties.
4. Kies Bericht in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Kies Op nieuwe berichten controleren in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Houd Ctrl ingedrukt en klik op  naast het actieoverzicht.

De geselecteerde actie Op nieuwe berichten controleren werd gekopieerd en als nieuwe actie toegevoegd.
7. Wijzig de gekopieerde actie. Kies in de 2de vervolgkeuzelijst Eerste berichten tonen.
8. Klik op OK.

30.18 Een telefoonvakje maken

Via de telefoonvakjes kan je informatie weergeven (en eventueel laten voorlezen).

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Telefoon in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Postvak IN vakje De afzender en de inhoud van het bericht worden weergegeven.

Aantal berichten Het totale aantal berichten van de inbox worden weergegeven.

Afzender van het bericht De afzender van het geselecteerde bericht wordt weergegeven.

Datum van het bericht De datum van het geselecteerde bericht wordt weergegeven.

Inhoud van het bericht De inhoud van het geselecteerde bericht wordt weergegeven.
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Optie Uitleg

Verzonden items vakje De ontvanger en de inhoud van het bericht worden weergegeven.

Conversatielijst Om een overzicht weer te geven van de berichten. De datum, afzender en
een deel van de laatste conversatie wordt weergegeven.

Conversatie Om de conversatie weer te geven. Voeg meerdere van deze vakjes toe om
de verschillende berichten van de conversatie weer te geven.

5. Vink eventueel de optie Bij selectie lezen uit, indien het vakje niet moet worden voorgelezen bij selectie. Deze optie staat standaard aangevinkt.
6. Klik op OK.

31 Dynamische lijsten

31.1 Dynamische lijsten

In een communicatiekaart kunnen dynamische lijsten worden gebruikt. Hierdoor kunnen op een kaart meerdere woorden worden toegevoegd dan er op het
scherm kunnen worden getoond. De rest van de woorden uit de lijst kan worden getoond.

Voorbeelden van dynamische lijsten: personen, werkwoorden, gevoelens, kleuren, fruit, groenten.

31.2 Een dynamische lijst maken

1. Kies Extra > Dynamische lijsten.
2. Klik op .

3. Voer de naam in van de dynamische lijst.
4. Selecteer de locatie waar je de dynamische lijst wil opslaan:

▪ Locatie: Huidig Document, de dynamische lijst zal enkel in dat document beschikbaar zijn.
▪ Locatie: Mind Express, de dynamische lijst zal op het toestel worden opgeslagen en kan voor alle documenten worden gebruikt die worden

geopend op het toestel.
5. Klik op OK.
6. Voer één van de volgende handelingen uit:

Klik op Uitleg

Om een item toe te voegen aan de dynamische lijst. Zie Een item aan een
dynamische lijst toevoegen op pagina 111.

Om meerdere items toe te voegen aan de dynamische lijst. Zie Meerdere
items aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111.

7. Klik op OK.
Een dynamische lijst die wordt bewaard in Mind Express wordt aangeduid met (*).

8. Klik op OK.

Zie ook
Een item aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111
Meerdere items aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111
Items in een dynamische lijst sorteren op pagina 111
Een item uit een dynamische lijst verwijderen op pagina 112
De inhoud van een dynamische lijst aanpassen op pagina 112

31.3 Een dynamische lijst bewerken (werkwijze 1)

Dynamische lijsten die zich op de huidige pagina bevinden, kunnen eenvoudig via onderstaande werkwijze worden bewerkt.

Om dynamische lijsten die zich op een andere pagina bevinden te bewerken, zie Een dynamische lijst bewerken (werkwijze 2) op pagina 110.

1. Kies Bewerken... > Mode bewerken (of druk F2).
2. Rechtsklik op een vakje van de dynamische lijst en kies Dynamische lijst bewerken.

31.4 Een dynamische lijst bewerken (werkwijze 2)

Dynamische lijsten die zich op een andere pagina bevinden, kunnen enkel via onderstaande werkwijze worden bewerkt.

Om dynamische lijsten die zich op de huidige pagina bevinden te bewerken, zie Een dynamische lijst bewerken (werkwijze 1) op pagina 110

1. Kies Extra > Dynamische lijsten.
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2. Selecteer de dynamische lijst in het dialoogvenster Dynamische lijst bewerken.
3. Klik op Lijst bewerken .

31.5 Een item aan een dynamische lijst toevoegen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op een vakje van de dynamische lijst en kies Dynamische lijst bewerken.

Indien je een dynamische lijst wil bewerken die zich niet op de pagina bevindt, zie Een dynamische lijst bewerken (werkwijze 2) op pagina 110.
3. Klik op Voeg een nieuw item toe .

4. Selecteer een symbool.
5. Klik op OK.
6. Herhaal vanaf stap 4 om nog items toe te voegen.
7. Klik op OK.

Zie ook
Een dynamische lijst maken op pagina 110
Meerdere items aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111
Items in een dynamische lijst sorteren op pagina 111
Een item uit een dynamische lijst verwijderen op pagina 112
De inhoud van een dynamische lijst aanpassen op pagina 112

31.6 Een vakje aan een dynamische lijst toevoegen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op het vakje en kies Toevoegen aan dynamische lijst....
3. Kies de dynamische lijst en klik op OK.

31.7 Meerdere items aan een dynamische lijst toevoegen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op een vakje van de dynamische lijst en kies Dynamische lijst bewerken.

Indien je een dynamische lijst wil bewerken die zich niet op de pagina bevindt, zie Een dynamische lijst bewerken (werkwijze 2) op pagina 110.
3. Klik op Voeg meerdere items toe .

4. Gebruik de vervolgkeuzelijsten om te filteren.
5. Klik in de resultatenlijst op de items die je wil toevoegen.

De gekozen items komen rechtsboven in een lijst te staan.
6. Herhaal vanaf stap 5 om nog items toe te voegen.

TIP
Gebruik de knoppen Item omhoog verplaatsen  en Item omlaag verplaatsen  om de volgorde in te stellen. Gebruik de knop Item
verwijderen  om een item uit de lijst te verwijderen. Gebruik de knop Lijst wissen  om de volledige lijst te wissen.

7. Klik op OK.

OPMERKING
Gebruik de knoppen Item omhoog verplaatsen  en Item omlaag verplaatsen  om de volgorde in te stellen of klik op Sorteer alfabetisch 
om de lijst alfabetisch te sorteren.

8. Klik op OK.

Zie ook
Een dynamische lijst maken op pagina 110
Een item aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111
Items in een dynamische lijst sorteren op pagina 111
Een item uit een dynamische lijst verwijderen op pagina 112
De inhoud van een dynamische lijst aanpassen op pagina 112

31.8 Items in een dynamische lijst sorteren

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op een vakje van de dynamische lijst en kies Dynamische lijst bewerken.

Indien je een dynamische lijst wil bewerken die zich niet op de pagina bevindt, zie Een dynamische lijst bewerken (werkwijze 2) op pagina 110.
3. Klik op Sorteer alfabetisch .

4. Klik op OK.
5. Klik op OK.
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Zie ook
Een dynamische lijst maken op pagina 110
Een item aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111
Meerdere items aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111
Een item uit een dynamische lijst verwijderen op pagina 112

31.9 Een item uit een dynamische lijst verwijderen

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Rechtsklik op een vakje van de dynamische lijst en kies Dynamische lijst bewerken.

Indien je een dynamische lijst wil bewerken die zich niet op de pagina bevindt, zie Een dynamische lijst bewerken (werkwijze 2) op pagina 110.
3. Selecteer één of meerdere items.
4. Klik op Item verwijderen .

5. Klik op OK.
6. Klik op OK.

Zie ook
Een dynamische lijst maken op pagina 110
Een item aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111
Meerdere items aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111
Items in een dynamische lijst sorteren op pagina 111

31.10 De inhoud van een dynamische lijst aanpassen

Je kan de inhoud van een dynamische lijst aanpassen door bepaalde items in de dynamische lijst aan of uit te vinken. Hierdoor kan je de dynamische lijst
beperkter of eenvoudiger, uitgebreider of moeilijker maken.

1. Kies Bewerken... > Mode bewerken (of druk F2).
2. Rechtsklik op een vakje van de dynamische lijst en kies Dynamische lijst bewerken.
3. Vink de items in de dynamische lijst aan of uit.
4. Klik op OK.

Zie ook
Een dynamische lijst maken op pagina 110
Een item aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111
Meerdere items aan een dynamische lijst toevoegen op pagina 111

31.11 Een dynamische lijsten vakje toevoegen

Via het dynamisch lijsten vakje kan je een item uit een dynamische lijst weergeven.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Dynamische lijsten in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies de lijst in de vervolgkeuzelijst Selecteer lijst:.
5. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst de gewenste volgorde:

Volgorde Uitleg

Normale volgorde De items uit de dynamische lijst worden getoond in de volgorde zoals ze in
de dynamische lijst werden ingegeven.

Willekeurige volgorde De items uit de dynamische lijst worden in een willekeurige volgorde
getoond, maar een item kan bij het tonen van de volgende reeks opnieuw
worden getoond.

Gemixte volgorde De items uit de dynamische lijst worden in een willekeurige volgorde
getoond, maar een item zal pas opnieuw worden getoond nadat alle items uit
de dynamische lijst werden getoond.

31.12 Een actie voor dynamische lijsten toevoegen

Met de actie Dynamische lijsten kan je de dynamische lijsten besturen.

1. Bewerk het vakje (F5).
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2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Dynamische lijsten in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Volgende (reeks) Om de volgende reeks items van de dynamische lijst te tonen.

Volgende (1 stap) Om het volgende item van de dynamische lijst te tonen.

Vorige (reeks) Om de vorige reeks items van de dynamische lijst te tonen.

Vorige (1 stap) Om het vorige item van de dynamische lijst te tonen.

Ga naar begin Om naar het begin van de dynamische lijst te gaan.

Voorstelling starten Om de voorstelling te starten en automatisch de volgende reeks items van de
dynamische lijst te tonen.

Voorstelling starten (1 stap) Om de voorstelling te starten. Er wordt automatisch gebladerd door alle
items van de dynamische lijst, item per item.

Voorstelling stoppen Om de voorstelling te stoppen.

Notitie toevoegen aan lijst De inhoud van het notitievak toevoegen aan een dynamische lijst.

Om symbolen uit het notitievakje toe te voegen, moet de optie Symbolen
opslaan bij opslaan Notitie in vakje ingeschakeld zijn. Zie De opties van
een notitie instellen op pagina 64

Lijst wisselen Om de inhoud van een dynamische lijst te vervangen door de inhoud van
een andere dynamische lijst.

Alle lijsten opnieuw instellen Om de inhoud van de dynamische lijsten terug te zetten naar de
beginsituatie.

Uit dynamische lijst verwijderen Om een item te verwijderen uit de dynamische lijst. Hierbij selecteer je eerst
het vakje die deze actie bevat en vervolgens selecteer je het vakje met het
item dat je wil verwijderen uit de dynamische lijst.

Uit dynamische lijst verwijderen (Annuleren) Om de actie Uit dynamische lijst verwijderen ongedaan te maken.
Bijvoorbeeld als je per vergissing het vakje met de actie Uit dynamische
lijst verwijderen hebt geselecteerd, dan kan je via de actie Uit dynamische
lijst verwijderen (Annuleren) terug een vakje uit de dynamische lijst
selecteren zonder dat het item verdwijnt.

32 Volume

32.1 Een actie voor volume toevoegen

Met de actie Volume kan je het volume naar wens aanpassen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Volume in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Stop alle geluid Om spraak/geluid te stoppen.

Volume 1, Volume 2, ... Volume 9 Om het volume op een bepaald niveau vast te leggen. Volume 1 is het
laagste en volume 9 is het hoogste.

Volume + Om het volume te verhogen.

Volume - Om het volume te verlagen.

5. Klik op OK.

33 Overige acties
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33.1 Een wachttijd tussen 2 acties instellen

Er is een actie toegevoegd die geen verdere acties toelaat tot het geluid is gestopt. Je kan een zelf in te geven tijd instellen om te wachten vooraleer de volgende
actie mag worden uitgevoerd.

▪ Voorbeeld 1: om vakjes om beurten zichtbaar te maken kan je een wachttijd instellen tussen de acties.

▪ Voorbeeld 2: Ga naar pagina 1 en wacht 5 seconden en ga naar pagina 2.

Je kan ook instellen dat er pas acties mogen worden uitgevoerd nadat alle spraak en geluidsacties (NIET Muziek en Video) zijn uitgevoerd. Hiermee kan je
bijvoorbeeld een animated gif uitvoeren, een geluidje afspelen, en pas naar een volgende pagina gaan als het geluid is afgespeeld.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Wachten in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende keuzes:

Keuze Uitleg

Wachttijd: Stel de tijd in in milliseconden. Standaard is de wachttijd 1000 msec of dus
1 seconde.

Wachten tot geluid gestopt is Alle spraak en geluidsacties worden volledig uitgevoerd vooraleer de
volgende actie kan worden uitgevoerd.

5. Klik op OK.

34 Windows Controle

Met Windows Controle kan je andere toepassingen vanuit Mind Express bedienen.

34.1 Een actie voor Windows Controle toevoegen

Een actie voor Windows Controle wordt gebruikt om vanuit Mind Express een andere toepassing te gebruiken.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Windows Controle in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Zend toets Zend toetsen of toetsencombinatie vanuit Mind Express naar de actieve
toepassing. Deze toetsen of toetsencombinaties worden niet uitgesproken.

Notitie zenden Zend de notitie vanuit Mind Express naar de actieve toepassing.

Bijvoorbeeld: een gebruiker kan eerst via symbolen een notitie opstellen om
die vervolgens naar Word te zenden.

Pauze Voegt een pauze toe tussen 2 acties om de andere toepassing voldoende tijd
te geven om te reageren.

Bijvoorbeeld het opstarten van een toepassing kan wat tijd in beslag nemen.

Plaktoets De Shift, Ctrl, Alt en Windows toets kunnen worden gebruikt in
combinatie met andere toetsen.

▪ Een keer klikken om de toets te activeren tot een andere toets van
Windows wordt ingedrukt.

▪ Twee keer klikken om de toets voortdurend geactiveerd te houden.
▪ Drie keer klikken om de toets uit te schakelen.

Zenden: aan/uit Om het zenden van opdrachten naar de actieve toepassing te starten of te
stoppen. Via de actie Start met zenden (andere PC) kan je het zenden van
commando's naar een andere toestel starten. Vul het IP-adres in van het
andere toestel.

Actief venster Om het actief venster te verplaatsen, de grootte te wijzigen, te koppelen, uit
te vullen of het volgende venster te selecteren.

Bij de actie Venster actief maken, kan je (een deel van) de naam invoeren
van het programma of venster die je wil selecteren. Bijvoorbeeld: Word.
Opent het volgende venster waar Word in de titelbalk staat.
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Actie Uitleg

Mind Express venster Om het Mind Express venster relatief of procentueel te verplaatsen of
de grootte aan te passen. Je kan de positie van het Mind Express venster
bewaren en je kan het Mind Express venster terug zetten naar de bewaarde
positie.

Muis controle Om via scanning de muis te verplaatsen, te klikken, te dubbelklikken, te
rechtsklikken of te slepen.

Afsluiten Om Mind Express of Windows af te sluiten.

Altijd op voorgrond Om Mind Express wel of niet op de voorgrond weer te geven.

5. Klik op OK.

34.2 De Windows Controle activeren

Om de Windows Controle te kunnen gebruiken, moet Windows Controle eerst worden geactiveerd. Je kan Windows Controle activeren door het zenden aan te
zetten via een actie in een vakje.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Windows Controle in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de eerste vervolgkeuzelijst Zenden: aan/uit.
5. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst één van de volgende keuzes:

▪ Zenden: aan om het gebruik van Windows Controle te activeren.
▪ Zenden: aan/uit om het gebruik van Windows Controle te activeren / deactiveren.

6. Klik op OK.
7. Verlaat de mode bewerken (F2).
8. Klik op het vakje met de toegevoegde actie Zenden: aan of Zenden: aan/uit om het gebruik van Windows Controle te activeren.

34.3 Het actieve venster wijzigen

Je kan het actieve venster verplaatsen, de grootte te wijzigen, koppelen, uit vullen of je kan een bepaald venster actief maken.

Om de actie Actief venster te kunnen gebruiken, moet je eerst Windows Controle activeren. Zie De Windows Controle activeren op pagina 115.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Windows Controle in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de eerste vervolgkeuzelijst de optie Actief venster.
5. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst één van de volgende opties:

Keuze Uitleg

Verplaats Om het actieve venster het ingesteld aantal pixels te verplaatsen naar
Omhoog, Links, Omlaag, Rechts.

Verplaats (%) Om het actieve venster het ingestelde percentage te verplaatsen naar
Omhoog, Links, Omlaag, Rechts.

Grootte Om het actieve venster het ingestelde aantal pixels te vergroten aan de
Bovenkant, Onderkant, Links, Rechts. Je kan de grootte van het actieve
venster ook aanpassen met de acties Maximaliseer, Minimaliseer. Via de
actie Herstel grootte wordt het venster verkleind naar de vorige grootte.

Koppelen Om het actieve venster te koppelen op het scherm aan de Bovenkant,
Onderkant, Links, Rechts. Via de actie Slim plaatsen wordt het actieve
venster op de best mogelijke overblijvende positie op het scherm geplaatst.

Uitvullen Om het actieve venster uit te vullen op het scherm aan de Bovenkant,
Onderkant, Links, Rechts. De andere vensters worden mee uitgevuld
op het scherm. Bij de actie Slim plaatsen worden alle vensters
gemaximaliseerd en komt het actieve venster bovenaan te staan.

Venster actief maken Bij deze actie, kan je (een deel van) de naam invoeren die in de titelbalk
staat van het venster dat je wil actief maken. Bijvoorbeeld als je "Word"
ingeeft dan wordt het venster waar Word in de titelbalk staat actief.

6. Klik op OK.
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34.4 Het Mind Express venster wijzigen

Om het Mind Express venster te verplaatsen, de grootte te wijzigen, te koppelen, uit te vullen of het volgende venster te selecteren.

Om de actie Mind Express venster te kunnen gebruiken, moet je eerst Windows Controle activeren. Zie De Windows Controle activeren op pagina 115.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Windows Controle in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de eerste vervolgkeuzelijst de optie Mind Express venster.
5. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst één van de volgende opties:

Keuze Uitleg

Verplaats Om het Mind Express venster het ingesteld aantal pixels te verplaatsen naar
Omhoog, Links, Omlaag, Rechts.

Verplaats (%) Om het Mind Express venster het ingestelde percentage te verplaatsen naar
Omhoog, Links, Omlaag, Rechts.

Grootte Om het Mind Express venster het ingestelde aantal pixels te vergroten aan
de Bovenkant, Onderkant, Links, Rechts. Je kan de grootte van het Mind
Express venster ook aanpassen met de acties: Vaste grootte, Maximaliseer,
Minimaliseer. Via de actie Herstel grootte wordt het Mind Express venster
verkleind naar de vorige grootte.

Positie bewaren Om de positie van het Mind Express venster te bewaren.

Bewaarde positie weergeven Om de positie van het Mind Express venster teug te zetten naar de laatst
bewaarde positie.

6. Klik op OK.

34.5 Het Mind Express venster actief maken

Bij bepaalde acties met Windows Controle kan het gebeuren dat het Mind Express venster niet meer actief is. Het Mind Express venster wordt ook niet meer
actief door op de titelbalk te klikken.

Klik in de taakbalk op de Mind Express taakbalkknop .
Het Mind Express venster wordt actief.

35 Dynamische pagina's

35.1 Dynamische pagina's

Dynamische pagina's maken het mogelijk om een pagina te laden in het vakje van een andere pagina. Zo kan je een statische en een dynamische gedeelte hebben
op dezelfde pagina.

OPMERKING
Pagina's kunnen niet worden opgeroepen op pagina’s die aangemaakt werden in freestyle.

Onderstaand voorbeeld toont hoe je dynamische pagina's kunt gebruiken. Je blijft steeds op pagina 1 en toch is er een dynamisch gedeelte (A) op de
communicatiekaart. In het dynamisch gedeelte worden steeds andere pagina's ingeladen. Het voordeel van te werken met dynamische pagina's: als je iets moet
veranderen aan een statisch vakje, dan hoef je dat enkel te doen op pagina 1.
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De pagina bevat een dynamisch gedeelte (A) waar de pagina's worden ingeladen. In dit voorbeeld bestaat het dynamisch pagina vakje (A) uit 4 rijen en 5
kolommen. Om er voor te zorgen dat de ingeladen pagina's volledig worden getoond is het aangeraden om de in te laden pagina's even groot te maken (of
kleiner). Bestaan de in te laden pagina's uit meer vakjes dan het dynamisch pagina vakje (A) dan worden er een deel van de vakjes niet getoond. Om de pagina's
in te laden in het dynamisch gedeelte (A) maak je gebruik van vakjes (B) die voorzien zijn van de actie Ga naar pagina. Klik je bijvoorbeeld op (2) dan wordt
in het dynamisch gedeelte een andere pagina ingeladen. Zie hieronder.

Klik je bijvoorbeeld op (3) dan wordt in het dynamisch gedeelte (A) een andere pagina ingeladen. Zie hieronder.

35.2 Een dynamisch pagina vakje toevoegen

Via het dynamisch pagina vakje kan je een pagina laden in dat vakje.

1. Bewerk het vakje (F5).
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TIP
Je kan het vakje vergroten of verkleinen. Klik hiervoor (in mode Bewerken) op het vakje en klik vervolgens op één van de zwarte vierkantjes die
verschijnen. Houd de muisknop vast en versleep het vakje naar de gewenste grootte.

2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Dynamische pagina in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Geef in het veld Naam: de naam in van het dynamisch pagina vakje.

OPMERKING
Er kunnen op een pagina meerdere vakjes van het type Dynamische pagina worden gemaakt. De naam moet verplicht worden ingevuld.

5. Kies in de vervolgkeuzelijst Startpagina: de pagina die als eerste zal worden getoond.
6. Klik op OK.

Zie ook
Een pagina in een dynamisch vakje laden op pagina 118

35.3 Een pagina in een dynamisch vakje laden

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Ga naar pagina in de keuzelijst Acties.

OPMERKING
Klik eventueel op  of op  om de volgorde van de pagina's alfabetisch of numeriek te sorteren.

4. Kies de pagina in de keuzelijst.

OPMERKING
Om er voor te zorgen dat de ingeladen pagina's volledig worden getoond, is het aanbevolen om de in te laden pagina's even groot te maken (of
kleiner). Bestaan de in te laden pagina's uit meer vakjes dan het dynamisch pagina vakje (A) dan wordt er een deel van de vakjes niet getoond.

5. Kies in de vervolgkeuzelijst In: de naam van het dynamisch vakje waar de pagina moet worden ingeladen.
6. Klik op OK.

Zie ook
Een dynamisch pagina vakje toevoegen op pagina 117

36 Mobi

36.1 Een actie voor Mobi toevoegen

Voor de gebruikers van de Mobi kunnen acties worden toegevoegd aan een vakje op een communicatiekaart, waarmee bepaalde zaken (volume, helderheid,
audio, ...) van de Mobi kunnen worden ingesteld.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Mobi in de keuzelijst Acties.

OPMERKING
Indien Mobi niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing activeren /
deactiveren op pagina 158.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

▪ Microfoon: aan
▪ Microfoon: uit
▪ Telefoon: aan
▪ Telefoon: uit
▪ Hoofdtelefoon: volume +
▪ Hoofdtelefoon: volume -
▪ Audio naar luidsprekers
▪ Audio naar luidspr/hoofdtelefoon
▪ Helderheid +
▪ Helderheid -
▪ GSM naar luidsprekers
▪ GSM naar hoofdtelefoon
▪ GSM naar luidspr/hoofdtelefoon

5. Klik op OK.
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37 Mobi 2

37.1 Een actie voor Mobi 2 toevoegen

Voor de gebruikers van de Mobi 2 kunnen acties worden toegevoegd aan een vakje op een communicatiekaart, waarmee bepaalde zaken (hoofdtelefoon,
telefoon, luidsprekers, volume, ...) van de Mobi 2 kunnen worden ingesteld.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Mobi 2 in de keuzelijst Acties.

OPMERKING
Indien Mobi 2 niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing activeren /
deactiveren op pagina 158.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

▪ Hoofdtelefoon: aan
▪ Hoofdtelefoon: uit
▪ Telefoon: aan
▪ Telefoon: uit
▪ Luidsprekers: aan
▪ Luidsprekers: uit
▪ Luidsprekers: aan/uit
▪ Microfoon: aan
▪ Microfoon: uit
▪ Versterker volume 1
▪ Versterker volume 2
▪ Versterker volume 3
▪ Versterker volume 4

5. Klik op OK.

38 Tellus 4

38.1 Een actie voor Tellus 4 toevoegen

Voor de gebruikers van de Tellus 4 kunnen acties worden toegevoegd aan een vakje op een communicatiekaart, waarmee bepaalde zaken (volume, audio, ...) van
de Tellus 4 kunnen worden ingesteld.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Tellus 4 in de keuzelijst Acties.

OPMERKING
Indien Tellus 4 niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing activeren /
deactiveren op pagina 158.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

▪ Hoofdtelefoon: aan
▪ Hoofdtelefoon: uit
▪ Telefoon: aan
▪ Telefoon: uit
▪ Luidsprekers: aan
▪ Hoofdtelefoon: aan/uit
▪ Audio naar luidspr/hoofdtelefoon
▪ Luidsprekers: aan
▪ Luidsprekers: uit

5. Klik op OK.

39 Tellus 5

39.1 Een actie voor Tellus 5 toevoegen

Voor de gebruikers van de Tellus 5 kunnen acties worden toegevoegd aan een vakje op een communicatiekaart, waarmee bepaalde zaken (volume, audio, ...) van
de Tellus 5 kunnen worden ingesteld.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.
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3. Kies Tellus 5 in de keuzelijst Acties.

OPMERKING
Indien Tellus 5 niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing activeren /
deactiveren op pagina 158.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

▪ Hoofdtelefoon: aan
▪ Hoofdtelefoon: uit
▪ Luidsprekers: aan
▪ Luidsprekers: uit
▪ Microfoon: aan
▪ Microfoon: af
▪ Helderheid (25%)
▪ Helderheid (50%)
▪ Helderheid (75%)
▪ Helderheid (100%)

5. Klik op OK.

40 Zingui 2

40.1 Een actie voor Zingui 2 toevoegen

Voor de gebruikers van de Zingui 2 kunnen acties worden toegevoegd aan een vakje op een communicatiekaart, waarmee bepaalde zaken (volume, audio, ...)
van de Zingui 2 kunnen worden ingesteld.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Zingui 2 in de keuzelijst Acties.

OPMERKING
Indien Zingui 2 niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing activeren /
deactiveren op pagina 158.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

▪ Verhoog helderheid
▪ Verlaag helderheid
▪ Slaapstand
▪ Afsluiten
▪ Microfoon: aan
▪ Microfoon: uit
▪ Microfoon: aan/uit
▪ Luidspreker: aan
▪ Luidspreker: uit
▪ Luidspreker: aan/uit
▪ Hoofdtelefoon: aan
▪ Hoofdtelefoon: uit
▪ Hoofdtelefoon: aan/uit

5. Klik op OK.

40.2 Het huidige document naar de Zingui of Smart 3 exporteren

Het exporteren van bestanden kan worden gebruikt om een Mind Express document van de Zingui of de Smart3 over te zetten naar de computer.

1. Open het document dat je wil exporteren.
2. Kies Bestand > Exporteren > Naar Zingui/Smart 3 > Huidig document....

OPMERKING
Indien Naar Zingui/Smart 3 niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing
activeren / deactiveren op pagina 158.

3. Vink in het groepsvak Exporteren:, eventueel volgende opties aan of uit:

Optie Uitleg

Figuren Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte afbeeldingen samen met
het document geëxporteerd.

Geluiden Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte geluiden van de
mediabibliotheek samen met het document geëxporteerd.
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Optie Uitleg

Gelinkte documenten Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte documenten samen met
het document geëxporteerd. Dus ook de gelinkte documenten in de gelinkte
documenten.

Muziek Als je deze optie aanvinkt, worden alle gelinkte muziekbestanden
(bijvoorbeeld mp3) samen met het document geëxporteerd. Het
geëxporteerde bestand kan wel zeer groot worden indien er veel
muziekbestanden mee worden geëxporteerd.

OPMERKING
Als je hetzelfde document hebt staan op de computer en op je toestel, en je hebt enkel wijzigingen aangebracht aan het document (dus niet aan de
afbeeldingen, geluiden, muziek of video), dan kan je bij het exporteren alle opties in het groepsvak Exporteren: uitvinken. Hierdoor is het bestand
veel kleiner en kan je het bestand sneller exporteren en importeren.

4. Klik op OK.
Bovenaan in het dialoogvenster Exporteren verschijnt een overzicht van de geëxporteerde bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de
geluidsbestanden in het paars en de overige bestanden die gelinkt zijn aan het document verschijnen in het groen. Onderaan verschijnt een overzicht van de
gebruikte symbolen in de export.

OPMERKING
Als in het geëxporteerde bestand symbolensets worden gebruikt die niet beschikbaar zijn op het toestel, dan worden de vakjes met deze symbolen
niet gevuld.

5. Klik op OK.

Zie ook
Een bestand van de Zingui of de Smart importeren op pagina 121

40.3 Een bestand van de Zingui of de Smart importeren

Het importeren van bestanden kan worden gebruikt om een Mind Express document van de Zingui of de Smart over te zetten naar de computer.

1. Kies Bestand > Importeren > Van Zingui/Smart 3....

OPMERKING
Indien Van Zingui/Smart 3... niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing
activeren / deactiveren op pagina 158.

2. Selecteer de bestanden die je wil importeren.
3. Klik op Importeren.
4. Vink in het groepsvak Importeren, eventueel volgende opties aan of uit:

Optie Uitleg

Afbeeldingen Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte afbeeldingen samen met
het document geïmporteerd.

Geluiden Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte geluiden van de
mediabibliotheek samen met het document geïmporteerd.

Gelinkte documenten Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte documenten samen met
het document geïmporteerd. Dus ook de gelinkte documenten in de gelinkte
documenten.

Muziek Als je deze optie aanvinkt, worden alle gelinkte muziekbestanden
(bijvoorbeeld mp3) samen met het document geïmporteerd. Het
geïmporteerde bestand kan wel zeer groot worden indien er veel
muziekbestanden mee worden geïmporteerd.

OPMERKING
Als je hetzelfde document hebt staan op de computer en op je toestel, en je hebt enkel wijzigingen aangebracht aan het document (dus niet aan de
afbeeldingen, geluiden, muziek of video), dan kan je bij het importeren alle opties in het groepsvak Importeren uitvinken. Hierdoor is het bestand
veel kleiner en kan je het bestand sneller importeren.

5. Klik op OK.
Bovenaan in het dialoogvenster Importeren verschijnt een overzicht van de geïmporteerde bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de
geluidsbestanden in het paars en de overige bestanden die gelinkt zijn aan het document verschijnen in het groen. Onderaan verschijnt een overzicht van de
gebruikte symbolen in de import.

OPMERKING
Als in het geïmporteerde bestand symbolensets worden gebruikt die niet beschikbaar zijn op de computer, dan worden de vakjes met deze symbolen
niet gevuld.

6. Klik op OK.

Zie ook
Het huidige document naar de Zingui of Smart 3 exporteren op pagina 120
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41 Smart 3

41.1 Een actie voor Smart 3 toevoegen

Voor de gebruikers van de Smart 3 kunnen acties worden toegevoegd aan een vakje op een communicatiekaart, waarmee bepaalde zaken (volume, audio, ...) van
de Smart 3 kunnen worden ingesteld.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Smart3 in de keuzelijst Acties.

OPMERKING
Indien Smart3 niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing activeren /
deactiveren op pagina 158.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

▪ Verhoog helderheid
▪ Verlaag helderheid
▪ Slaapstand
▪ Afsluiten
▪ Microfoon: aan
▪ Microfoon: uit
▪ Microfoon: aan/uit

5. Klik op OK.

41.2 Het huidige document naar de Zingui of Smart 3 exporteren

Het exporteren van bestanden kan worden gebruikt om een Mind Express document van de Zingui of de Smart3 over te zetten naar de computer.

1. Open het document dat je wil exporteren.
2. Kies Bestand > Exporteren > Naar Zingui/Smart 3 > Huidig document....

OPMERKING
Indien Naar Zingui/Smart 3 niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing
activeren / deactiveren op pagina 158.

3. Vink in het groepsvak Exporteren:, eventueel volgende opties aan of uit:

Optie Uitleg

Figuren Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte afbeeldingen samen met
het document geëxporteerd.

Geluiden Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte geluiden van de
mediabibliotheek samen met het document geëxporteerd.

Gelinkte documenten Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte documenten samen met
het document geëxporteerd. Dus ook de gelinkte documenten in de gelinkte
documenten.

Muziek Als je deze optie aanvinkt, worden alle gelinkte muziekbestanden
(bijvoorbeeld mp3) samen met het document geëxporteerd. Het
geëxporteerde bestand kan wel zeer groot worden indien er veel
muziekbestanden mee worden geëxporteerd.

OPMERKING
Als je hetzelfde document hebt staan op de computer en op je toestel, en je hebt enkel wijzigingen aangebracht aan het document (dus niet aan de
afbeeldingen, geluiden, muziek of video), dan kan je bij het exporteren alle opties in het groepsvak Exporteren: uitvinken. Hierdoor is het bestand
veel kleiner en kan je het bestand sneller exporteren en importeren.

4. Klik op OK.
Bovenaan in het dialoogvenster Exporteren verschijnt een overzicht van de geëxporteerde bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de
geluidsbestanden in het paars en de overige bestanden die gelinkt zijn aan het document verschijnen in het groen. Onderaan verschijnt een overzicht van de
gebruikte symbolen in de export.

OPMERKING
Als in het geëxporteerde bestand symbolensets worden gebruikt die niet beschikbaar zijn op het toestel, dan worden de vakjes met deze symbolen
niet gevuld.

5. Klik op OK.

41.3 Een bestand van de Zingui of de Smart importeren

Het importeren van bestanden kan worden gebruikt om een Mind Express document van de Zingui of de Smart over te zetten naar de computer.

1. Kies Bestand > Importeren > Van Zingui/Smart 3....
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OPMERKING
Indien Van Zingui/Smart 3... niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing
activeren / deactiveren op pagina 158.

2. Selecteer de bestanden die je wil importeren.
3. Klik op Importeren.
4. Vink in het groepsvak Importeren, eventueel volgende opties aan of uit:

Optie Uitleg

Afbeeldingen Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte afbeeldingen samen met
het document geïmporteerd.

Geluiden Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte geluiden van de
mediabibliotheek samen met het document geïmporteerd.

Gelinkte documenten Als je deze optie inschakelt, worden alle gelinkte documenten samen met
het document geïmporteerd. Dus ook de gelinkte documenten in de gelinkte
documenten.

Muziek Als je deze optie aanvinkt, worden alle gelinkte muziekbestanden
(bijvoorbeeld mp3) samen met het document geïmporteerd. Het
geïmporteerde bestand kan wel zeer groot worden indien er veel
muziekbestanden mee worden geïmporteerd.

OPMERKING
Als je hetzelfde document hebt staan op de computer en op je toestel, en je hebt enkel wijzigingen aangebracht aan het document (dus niet aan de
afbeeldingen, geluiden, muziek of video), dan kan je bij het importeren alle opties in het groepsvak Importeren uitvinken. Hierdoor is het bestand
veel kleiner en kan je het bestand sneller importeren.

5. Klik op OK.
Bovenaan in het dialoogvenster Importeren verschijnt een overzicht van de geïmporteerde bestanden. De afbeeldingen verschijnen in het blauw, de
geluidsbestanden in het paars en de overige bestanden die gelinkt zijn aan het document verschijnen in het groen. Onderaan verschijnt een overzicht van de
gebruikte symbolen in de import.

OPMERKING
Als in het geïmporteerde bestand symbolensets worden gebruikt die niet beschikbaar zijn op de computer, dan worden de vakjes met deze symbolen
niet gevuld.

6. Klik op OK.

41.4 Een Smart 3 camera vakje toevoegen

Met het Smart 3 Camera vakje kan je de genomen foto's weergeven.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Camera Smart/Zingui in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Klik op OK.

41.5 Een Smart 3 camera actie toevoegen

Voor de gebruikers van de Smart 3 kan een camera-actie worden toegevoegd. Via de actie kan je de cameratoepassing starten en foto's nemen, kan je de vorige
foto en volgende foto bekijken en kan je een foto verwijderen.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Camera Smart/Zingui in de keuzelijst Acties.

OPMERKING
Indien Camera Smart/Zingui niet in de lijst van de acties staat, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd. Zie Een invoegtoepassing
activeren / deactiveren op pagina 158.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

▪ Foto's voor mediabibliotheek, hiermee open je de cameratoepassing en kan je foto's nemen.
▪ Volgende foto, toont de volgende foto in het Smart 3 Camera vakje.
▪ Vorige foto, toont de vorige foto in het Smart 3 Camera vakje
▪ Verwijder foto, verwijdert de foto die in het Smart 3 Camera vakje wordt getoond.

5. Klik op OK.

42 Voorspelling
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42.1 Een voorspellingsvakje maken

Via het voorspellingsvakje kan je woorden of zinnen laten voorspellen in dat vakje. Dit verhoogt aanzienlijk de communicatiesnelheid van de gebruiker.

1. Bewerk het vakje (F5).

TIP
Je kan het vakje vergroten of verkleinen. Klik hiervoor (in mode Bewerken) op het vakje en klik vervolgens op één van de zwarte vierkantjes die
verschijnen. Houd de muisknop vast en versleep het vakje naar de gewenste grootte.

2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Voorspelling in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Vink de optie Zinsvoorspelling aan als het voorspellingsvakje in plaats van woorden, zinnen moet voorspellen.
5. Klik op OK.

43 Overige type vakjes

43.1 Van een vakje terug een standaard vakje maken

Als een vakje geen bepaalde functie meer moet hebben, dan kan je er terug een standaard vakje van maken. Aan een standaard vakje kan een symbool, label en
om het even welke actie worden toegevoegd.

1. Bewerk het vakje (F5).

TIP
Je kan het vakje vergroten of verkleinen. Klik hiervoor (in mode Bewerken) op het vakje en klik vervolgens op één van de zwarte vierkantjes die
verschijnen. Houd de muisknop vast en versleep het vakje naar de gewenste grootte.

2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Standaard in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Klik op OK.

43.2 Een statusvakje maken

Met een statusvakje kan je de status van een bepaalde functie visualiseren.

Bijvoorbeeld: als de functie loggen wordt aangezet dan verandert de stijl van het statusvakje in stijl 5 (groene achtergrond) en als het loggen wordt afgezet dan
verandert de stijl van het statusvakje in stijl 2 (rode achtergrond).

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Status in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Kies in de volgende vervolgkeuzelijst één van de volgende functies:

▪ Eddy
▪ Log
▪ Oogsturing
▪ Scherm draaien
▪ Telefoon
▪ Windows Controle

5. Kies in de vervolgkeuzelijst Kies type: de functie.
In de vervolgkeuzelijst vind je alle functies die meerdere statussen hebben.

6. Klik op Status definiëren.
7. Selecteer de eerste status.
8. Vink Verander stijl: aan en selecteer een stijl in de vervolgkeuzelijst.

Om een nieuwe stijl aan te maken, klik op  en maak een nieuwe stijl aan. Zie Een nieuwe stijl aanmaken op pagina 51.

9. Selecteer de volgende status.
10. Vink Verander stijl: aan en selecteer een stijl in de vervolgkeuzelijst.

Om een nieuwe stijl aan te maken, klik op  en maak een nieuwe stijl aan. Zie Een nieuwe stijl aanmaken op pagina 51.

11. Indien er nog statussen zijn, herhaal vanaf stap 9.
12. Klik op OK.
13. Klik op OK.

43.3 Een diagramvakje maken

Een diagramvakje heeft de verdeling weer van 2 andere vakjes. Zorg dat je reeds 2 vakjes hebt toegevoegd waarvan het ID is ingevuld en waarvan in het label
een getalwaarde (of uur) is ingevuld.

C Met documenten werken124
43 Overige type vakjes



Mind Express

Bijvoorbeeld: een vakje met ID A heeft het label 2 en een vakje met ID B heeft het label 5. Het diagramvakje gebaseerd op deze vakjes geeft het taartdiagram
2/5 weer.

Het diagramvakje kan ook worden gebruikt om uren voor te stellen.

Bijvoorbeeld: een activiteit die minder dan een uur duurt (bijvoorbeeld 20 minuten) wordt weergegeven op een diagram ingedeeld in 4 kwartieren. Een activiteit
die meer dan een uur duurt (bijvoorbeeld 8 uren) wordt weergegeven op een diagram ingedeeld in 12 uren.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies Diagram in de vervolgkeuzelijst Type:.
4. Vul de volgende velden in:

▪ Cell ID van teller, de ID van het vakje waarvan de waarde in het label de teller wordt.
▪ Cell ID van noemer, de ID van het vakje waarvan de waarde in het label de noemer wordt.

5. Klik op OK.

44 Scripts

44.1 Een script aanmaken

Geavanceerde gebruikers kunnen acties in Mind Express gaan programmeren. Ieder document kan één script bevatten waarin verschillende opdrachten worden
geprogrammeerd in Python (www.python.org). De opdrachten in het script kunnen worden uitgevoerd bij een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld bij het openen
van een pagina) of de opdrachten kunnen worden opgeroepen via de actie Script die is toegekend aan een vakje.

C Met documenten werken
44 Scripts

125

http://www.python.org


Mind Express

TIP
Voor meer info, contacteer Jabbla.

1. Kies Document > Script....
2. Schrijf het script.

3. Klik op Test om het script te testen.
De uitleg over eventuele fouten verschijnt onderaan in het dialoogvenster. Los de fouten op.

4. Klik op OK.

Zie ook
Een actie script toevoegen op pagina 126

44.2 Een actie script toevoegen

Het script kan veel opdrachten bevatten. Via een actie kan je één van die opdrachten uitvoeren.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Script in de keuzelijst Acties.
4. Geef de naam van de opdracht uit het script die je wil laten uitvoeren.

Voorbeeld: sayhello()

Bij een bestaande actie kan je via de knop  naar de juiste plaats in het script. Er is ook een zoekfunctie beschikbaar om in het script te zoeken.

5. Klik op OK.

Zie ook
Een script aanmaken op pagina 125

45 Oogsturing

45.1 Een oogsturingsvakje maken

Je kan een oogsturingsvakje maken om de oogsturing te pauzeren of om de werking van de oogsturing te bekijken.

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Bewerken.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst Type: één van de volgende opties:

Type Uitleg

Oogsturing: monitor Dit vakje kan je gebruiken om de ogen weer te geven. Zo kan je zien of de
ogen goed worden waargenomen door de oogsturing. Je kan de positie van
de ogen hiermee controleren. Een volle cirkel geeft weer dat het oog goed
wordt waargenomen, een holle cirkel geeft weer dat het oog niet wordt
waargenomen door de oogsturing.

Oogsturing: pauzeveld Als de gebruiker dit veld selecteert, wordt de oogsturing gepauzeerd, tot
dat de gebruiker opnieuw dit vakje selecteert. Het vakje wordt in het rood
weergegeven als de oogsturing wordt gepauzeerd.

4. Klik op OK.
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45.2 Een actie voor oogsturing toevoegen

1. Bewerk het vakje (F5).
2. Klik op Item toevoegen Ctrl+klik=Item kopiëren  in het groepsvak Acties.

3. Kies Oogsturing in de keuzelijst Acties.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende acties:

Actie Uitleg

Kalibreren Om de kalibratie van de oogsturing uit te voeren volgens de huidige
instellingen.

Knipperen aan Om de selectie bij oogsturing via knipperen te activeren.

Dwell aan Om de selectie bij oogsturing via dwell te activeren.

Schakelaar aan Om de selectie bij oogsturing via de schakelaar te activeren.

Knipperen af Om de selectie bij oogsturing via knipperen te deactiveren.

Dwell af Om de selectie bij oogsturing via dwell te deactiveren.

Schakelaar af Om de selectie bij oogsturing via de schakelaar te deactiveren.

Knipperen aan/af Om de selectie bij oogsturing via knipperen te activeren/deactiveren.

Dwell aan/af Om de selectie bij oogsturing via dwell te activeren/deactiveren.

Schakelaar aan/af Om de selectie bij oogsturing via de schakelaar te activeren/deactiveren.

Oogsturing afsluiten De oogsturing wordt volledig afgesloten. Ook indien het
oogsturingsprogramma buiten Mind Express actief is, wordt het afgesloten.
De mode Muis wordt geactiveerd.

Ga naar oogsturing De oogsturing wordt opgestart. Voor sommige types van oogsturing wordt
ook het oogsturingsprogramma buiten Mind Express actief. De mode
Oogsturing wordt geactiveerd.

5. Klik op OK.
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1 Gebruikers instellen

1.1 Gebruikers instellen

Je kan Mind Express instellen voor meer dan één gebruiker. Voor elke gebruiker kan je verschillende voorkeurinstellingen, woordenboekbestanden, notitie
instellingen enz. instellen.

OPMERKING
Wanneer je een document opent, zal het systeem eerst zoeken naar document specifieke selectievoorkeuren. Als er geen selectievoorkeuren zijn
opgegeven in het document, worden de gebruikersinstellingen voor selectie gebruikt.

1.2 Een nieuwe gebruiker toevoegen

1. Kies Extra > Gebruiker selecteren....
2. Klik op .

3. Indien je een afbeelding of foto wil toevoegen, klik op Afbeelding selecteren, selecteer een afbeelding of foto en klik op OK.
4. Vul in het veld Naam:, de naam in van de gebruiker.
5. Optioneel kan je in het veld Wachtwoord (optioneel): een wachtwoord ingeven om het gebruik van Mind Express via deze gebruiker te beveiligen.
6. Als de gebruiker steeds met hetzelfde document moet opstarten, vink dan de optie Start document: aan, klik op , selecteer het bestand en klik op

Openen.
7. Klik op OK.
8. Voer één van de volgende handelingen uit:

Om ... Handeling

nog een gebruiker toe te voegen Herhaal vanaf stap 2.

verder te werken Klik op Annuleren.

in te loggen met de toegevoegde gebruiker Klik op Aanmelden.

Zie ook
De afbeelding van de gebruiker wijzigen op pagina 129
De naam van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Het wachtwoord van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Het startdocument van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Een gebruiker verwijderen op pagina 131

1.3 De afbeelding van de gebruiker wijzigen

De afbeelding van de gebruiker kan worden gewijzigd en kan worden verwijderd.

1. Kies Extra > Gebruiker selecteren....
2. Selecteer de gebruiker.
3. Vul eventueel in het veld Wachtwoord: het wachtwoord in.

OPMERKING
Indien de gebruiker het wachtwoord is vergeten, contacteer jouw verdeler.

4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Dubbelklik op de gebruiker.
▪ Selecteer de gebruiker en klik op .

5. Klik op Afbeelding selecteren.
6. Selecteer de afbeelding.

TIP
Om de standaard afbeelding te gebruiken, kies in de bovenste vervolgkeuzelijst <Geen>.

7. Klik op OK.
8. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuwe gebruiker toevoegen op pagina 129
De naam van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Het wachtwoord van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Het startdocument van de gebruiker wijzigen op pagina 130

D Mind Express instellen
1 Gebruikers instellen

129



Mind Express

Een gebruiker verwijderen op pagina 131

1.4 De naam van de gebruiker wijzigen

1. Kies Extra > Gebruiker selecteren....
2. Selecteer de gebruiker waarvan je de naam wil wijzigen.
3. Vul eventueel in het veld Wachtwoord: het wachtwoord in.

OPMERKING
Indien de gebruiker het wachtwoord is vergeten, contacteer jouw verdeler.

4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Dubbelklik op de gebruiker.
▪ Selecteer de gebruiker en klik op .

5. Wijzig in het veld Naam:, de naam van de gebruiker.
6. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuwe gebruiker toevoegen op pagina 129
De afbeelding van de gebruiker wijzigen op pagina 129
Het wachtwoord van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Het startdocument van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Een gebruiker verwijderen op pagina 131

1.5 Het wachtwoord van de gebruiker wijzigen

Het wachtwoord van de gebruiker kan worden gewijzigd en kan worden verwijderd.

OPMERKING
Indien de gebruiker het wachtwoord is vergeten, contacteer jouw verdeler.

1. Kies Extra > Gebruiker selecteren....
2. Selecteer de gebruiker waarvan je het wachtwoord wil wijzigen.
3. Vul in het veld Wachtwoord: het huidige wachtwoord in.
4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Dubbelklik op de gebruiker.
▪ Selecteer de gebruiker en klik op .

5. Wijzig in het veld Wachtwoord (optioneel): het wachtwoord.

TIP
Om het wachtwoord te verwijderen, wis het wachtwoord.

6. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuwe gebruiker toevoegen op pagina 129
De afbeelding van de gebruiker wijzigen op pagina 129
De naam van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Het startdocument van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Een gebruiker verwijderen op pagina 131

1.6 Het startdocument van de gebruiker wijzigen

Je kan het document waarmee de gebruiker altijd start bij het opstarten van Mind Express vastleggen. Je kan een algemene communicatiekaart maken waarmee
de gebruiker steeds opstart. Op de algemene communicatiekaart plaats je de verdere onderverdeling naar andere communicatiekaarten.

1. Kies Extra > Gebruiker selecteren....
2. Selecteer de gebruiker.
3. Vul eventueel in het veld Wachtwoord: het wachtwoord in.

OPMERKING
Indien de gebruiker het wachtwoord is vergeten, contacteer jouw verdeler.

4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Dubbelklik op de gebruiker.
▪ Selecteer de gebruiker en klik op .
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5. Vink de optie Start document: aan.
6. Klik op , selecteer het bestand en klik op Openen.

7. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuwe gebruiker toevoegen op pagina 129
De afbeelding van de gebruiker wijzigen op pagina 129
De naam van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Het wachtwoord van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Een gebruiker verwijderen op pagina 131

1.7 Een gebruiker verwijderen

Een gebruiker kan worden verwijderd.

OPMERKING
Om de huidige gebruiker te verwijderen, moet je eerst inloggen als een andere gebruiker.

1. Kies Extra > Gebruiker selecteren....
2. Selecteer de gebruiker.
3. Vul eventueel in het veld Wachtwoord: het wachtwoord in.

OPMERKING
Indien de gebruiker het wachtwoord is vergeten, contacteer jouw verdeler.

4. Selecteer de gebruiker en klik op .

5. Bevestig in het dialoogvenster Gebruiker bewerken.

Zie ook
Een nieuwe gebruiker toevoegen op pagina 129
De afbeelding van de gebruiker wijzigen op pagina 129
De naam van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Het wachtwoord van de gebruiker wijzigen op pagina 130
Het startdocument van de gebruiker wijzigen op pagina 130

1.8 Het aanmeldingsvenster bij opstarten tonen

Het dialoogvenster Gebruiker selecteren kan bij iedere opstart van Mind Express worden getoond. Werk je meestal met dezelfde gebruiker dan kies je er best
voor om dit dialoogvenster niet te tonen. Om toch met een andere gebruiker in te loggen, zie Met een andere gebruiker inloggen op pagina 131.

1. Kies Extra > Gebruiker selecteren....
2. Vink de optie Aanmeldingsvenster tonen bij opstarten.

1.9 Met een andere gebruiker inloggen

1. Kies Extra > Gebruiker selecteren....
2. Selecteer de gebruiker.
3. Vul eventueel in het veld Wachtwoord: het wachtwoord in.
4. Klik op Aanmelden.

1.10 Gebruikersgegevens exporteren

De gebruikersgegevens bevatten de gegevens van de gebruiker uit verschillende invoegtoepassingen. Ook de instellingen van Mind Express worden
geëxporteerd.

Bijvoorbeeld: als je de contactpersonen wil overzetten, exporteer het adresboek, als je afspraken en alarmen wil overzetten, exporteer de agenda.

1. Kies Bestand > Back-up > Gebruikersgegevens: back-up maken....
2. Vink de gegevens uit die je niet wil exporteren.

Invoegtoepassing Uitleg

Adresboek Alle contactpersonen en hun telefoon en e-mailadres.

Agenda De activiteiten en de alarmen van de agenda.

E-mail De binnengekomen e-mails en de verzonden e-mails.
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Invoegtoepassing Uitleg

GEWA De namen van de commando's. NIET de infraroodcodes zelf!

Instellingen De e-mailinstellingen, de telefooninstellingen, de Mind Express instellingen
(bevinden zich in Extra > Opties...), spraak en de selectie-instellingen.

Internet De favorieten, de startpagina, de witte lijst en de zwarte lijst.

Log Het logbestand.

Telefoon De binnengekomen berichten en de verzonden berichten.

Uitspraakwoordenboek Alle uitspraakwoordenboeken.

Woordvoorspelling Alle voorspellingslijsten, zowel woordvoorspelling- als
zinsvoorspellinglijsten.

3. Klik op OK.
4. Kies de locatie waar je de gegevens wil opslaan en vul in het veld Bestandsnaam de naam in van het bestand.
5. Klik op Opslaan.

Mind Express moet opnieuw worden opgestart.
6. Klik op OK.
7. Start Mind Express opnieuw op.

Zie ook
Gebruikersgegevens importeren op pagina 132

1.11 Gebruikersgegevens importeren

Het bestand dat wordt geïmporteerd met de gebruikersgegevens kan gegevens bevatten van de gebruiker uit verschillende invoegtoepassingen, of
ook instellingen van Mind Express, het uitspraakwoordenboek, de woord- en zinsvoorspelling. Welke gegevens in het bestand zitten, hangt af van de
gebruikergegevens die werden geëxporteerd.

1. Kies Bestand > Back-up > Gebruikersgegevens: herstellen....
2. Selecteer het bestand met gebruikersgegevens dat je wil importeren.
3. Klik op Openen.
4. Vink de gegevens uit die je niet wil importeren.
5. Klik op OK.

Mind Express moet opnieuw worden opgestart.
6. Klik op OK.
7. Start Mind Express opnieuw op.

Zie ook
Gebruikersgegevens exporteren op pagina 131

2 De manier van selecteren instellen

2.1 Selectie-instellingen

Er zijn heel wat instellingen voorzien om het selecteren af te stellen op de noden van de gebruiker. De selectie kan met een kleur worden omlijnd, de selectie
kan worden vergroot, het selecteren kan gebeuren bij indrukken of bij loslaten, er kan dwellselectie worden ingesteld, het is mogelijk om geluid af te spelen bij
selectie en er kan auditieve feedback van de selectie worden weergegeven.

Bij het gebruik van de joystick kan de selectie-indicator blijven stappen in de richting door de joystick aangegeven

Mind Express kan ook worden gebruikt met een scanningsysteem met 1 of 2 schakelaars. Mind Express biedt een aantal scanmethoden, -voorkeuren en opties
aan waarmee je de scanning zo goed mogelijk kunt afstemmen op de behoeften en vaardigheden van de gebruiker.

OPMERKING
Wanneer je een document opent, zal het systeem eerst zoeken naar document specifieke selectievoorkeuren. Als er geen selectievoorkeuren zijn
opgegeven in het document, worden de gebruikersinstellingen voor selectie gebruikt.

Zie ook
Muisselectie op pagina 132
Joystickselectie op pagina 138
Scanningselectie op pagina 142

2.2 Muisselectie
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2.2.1 Muisselectie

Met de muis kan je klikken op de vakjes in de communicatiekaart. Met een enkele klik kan je een geluid, woord of zin produceren of een actie uitvoeren.

OPMERKING
De relevante instellingen voor de muis zijn ook van toepassing op de trackball en het aanraakscherm.

2.2.2 De selectie-indicator bij muisselectie instellen

Hoe het geselecteerde vakje visueel moet worden weergegeven, kan worden ingesteld via de selectie-indicator.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Selectie indicator:, één van de volgende opties:

Veld Uitleg

Geen Er is geen visuele indicatie dat het vakje is geselecteerd.

Rand Er verschijnt een dunne rand rond het vakje.

Rand (breed) Er verschijnt een brede rand rond het vakje.

Rand (breed x2) Er verschijnt een extra brede rand rond het vakje.

Invers Het geselecteerd vakje verschijnt geïnverteerd.

Cirkel (onder) Onderaan rechts in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (boven) Bovenaan links in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (centraal) Centraal in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.
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Veld Uitleg

3. Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de vervolgkeuzelijst Selectie indicator:, selecteer een kleur en klik op OK.
4. Klik op OK.

Zie ook
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij muisselectie op pagina 134
De selectie-indicator en de muisaanwijzer weergeven bij muisselectie op pagina 134
Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij muisselectie op pagina 134

2.2.3 Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij muisselectie

Wanneer je een vakje selecteert, kan je het vakje vergroot weergeven. Je kan instellen hoeveel keer het vakje moet worden vergroot.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Vink de optie Vakje vergroten aan.
3. Verschuif de regelaar om de vergroting in te stellen.

De vergroting kan worden ingesteld tussen 1,1 en 10 keer.
4. Klik op OK.

Zie ook
De selectie-indicator bij muisselectie instellen op pagina 133
De selectie-indicator en de muisaanwijzer weergeven bij muisselectie op pagina 134
Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij muisselectie op pagina 134

2.2.4 De selectie-indicator en de muisaanwijzer weergeven bij muisselectie

De selectie-indicator kan worden getoond, aangeduide vakjes kunnen worden vergroot, de muisaanwijzer kan blijvend zichtbaar zijn.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Vink de optie Toon indicator bij bewegen muis aan.

OPMERKING
Wanneer ook de optie Vakje vergroten is aangevinkt, zal bij het bewegen van de muis over een vakje, niet alleen de selectie-indicator worden
getoond, maar zal ook het vakje vergroot worden weergegeven.

3. Vink eventueel de optie Toon ook de muisaanwijzer aan, om de muisaanwijzer te blijven tonen wanneer de muis beweegt.

OPMERKING
Bij toestellen zoals de Smart is deze optie alleen merkbaar als er een externe muis is aangesloten op het toestel.

Zie ook
De selectie-indicator bij muisselectie instellen op pagina 133
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij muisselectie op pagina 134
Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij muisselectie op pagina 134
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2.2.5 Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij muisselectie

Er kan worden ingesteld of de selectie moet gebeuren op het moment dat er wordt ingedrukt of op het moment dat er wordt losgelaten. De optie selecteren bij
loslaten laat toe dat de gebruiker veegt over de het scherm en pas loslaat bij het gewenste vakje.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Kies bij Selecteren: een van de volgende opties:

▪ bij indrukken
▪ bij loslaten

3. Klik op OK.

Zie ook
De selectie-indicator bij muisselectie instellen op pagina 133
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij muisselectie op pagina 134
De selectie-indicator en de muisaanwijzer weergeven bij muisselectie op pagina 134

2.2.6 De dwellselectie bij muisselectie instellen

Bij dwellselectie wordt het vakje waarop de muisaanwijzer is geplaatst, automatisch geselecteerd na een ingestelde dwelltijd.

Bijvoorbeeld: als je 2 seconden met de muisaanwijzer op een vakje staat, dan wordt dat vakje automatisch geselecteerd.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Vink de optie Dwell selectie aan.
3. Vink eventueel de optie Dwell herhalen aan.

De dwellselectie wordt telkens herhaald wanneer de ingestelde periode is verstreken. Als een dwellselectietijd van 2 seconden is ingesteld, wordt het
vakje waarop de muisaanwijzer staat om de 2 seconden automatisch geselecteerd, tot je de aanwijzer op een ander vakje plaatst. Dit kan handig zijn bij het
vormen van woorden waar dezelfde letters na elkaar voorkomen.

4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellindicator bij muisselectie instellen op pagina 135
De dwelltijd bij muisselectie instellen op pagina 136
De start en stop van dwelling instellen op pagina 137
De trillingmarge bij extern dwellen instellen op pagina 137

2.2.7 De dwellindicator bij muisselectie instellen

Hoe de dwelltijd visueel moet worden weergegeven, kan worden ingesteld via de dwellindicator. Je kan kiezen om het verlopen van de dwelltijd voor te stellen
door een balk of door een klok. De kleur van de balk, klok kan ook worden ingesteld.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Dwell indicator:, één van de volgende opties:

Veld Uitleg

Geen Er is geen visuele indicatie voor de dwelltijd

Balk onderaan Er verschijnt een balk onderaan.

Balk bovenaan Er verschijnt een balk bovenaan.

Volle klok Er verschijnt een volle klok.
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Veld Uitleg

Holle klok Er verschijnt een holle klok.

Cirkel (bij selectie) Er verschijnt een volle cirkel bij selectie.

3. Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de vervolgkeuzelijst Dwell indicator:, selecteer een kleur en klik op OK.
4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij muisselectie instellen op pagina 135
De dwelltijd bij muisselectie instellen op pagina 136
De start en stop van dwelling instellen op pagina 137
De trillingmarge bij extern dwellen instellen op pagina 137

2.2.8 De dwelltijd bij muisselectie instellen

Bij dwellselectie wordt het aangeduide vakje, automatisch geselecteerd na de ingestelde dwelltijd. De dwelltijd kan worden ingesteld tussen de 0,1 en de 15
seconden.

Bijvoorbeeld: als je 2 seconden hetzelfde vakje aanduidt, dan wordt dat vakje automatisch na 2 seconden geselecteerd.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Klik in het groepsvak Timing op Dwelltijd.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de dwelltijd te verlagen, klik op  om de dwelltijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de dwelltijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de dwelltijd te verhogen.

4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij muisselectie instellen op pagina 135
De dwellindicator bij muisselectie instellen op pagina 135
De start en stop van dwelling instellen op pagina 137
De trillingmarge bij extern dwellen instellen op pagina 137

2.2.9 De dwell-geheugentijd bij muisselectie instellen

Met de dwell-geheugentijd kan je instellen na hoeveel tijd de dwelltijd wordt bewaard in het geheugen. Deze optie kan ingesteld worden bij gebruikers die
moeite hebben om in 1 keer de volledige dwelltijd op een vakje te blijven met de muisaanwijzer.

Bijvoorbeeld: de dwelltijd nodig om over te gaan naar een selectie is ingesteld op 2 seconden en de dwell-geheugentijd is ingesteld op 1 seconde. De gebruiker
plaatst de muisaanwijzer 1,5 seconde op vakje A. Deze tijd (1,5 seconden) is groter dan de ingestelde dwell-geheugentijd (1 seconde), dus wordt de tijd (1,5
seconden) opgeslagen in het geheugen. Daarna plaatst de gebruiker de muisaanwijzer 0,5 seconden op vakje B. Deze tijd (0,5 seconden) is kleiner dan de dwell-
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geheugentijd (1 seconde) en wordt dus niet opgeslagen in het geheugen. Vervolgens plaatst de gebruiker de muisaanwijzer terug op vakje A voor meer dan 0,5
seconden. Vakje A wordt geselecteerd. De gebruiker heeft dus de muisaanwijzer in totaal meer dan 2 seconden op vakje A geplaatst, waarvan 1,5 seconde bij de
eerste actie werd opgeslagen in het geheugen.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Klik in het groepsvak Timing op Dwell-geheugentijd.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de dwell-geheugentijd te verlagen, klik op  om de dwell-geheugentijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de dwell-geheugentijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de dwell-geheugentijd te verhogen.

4. Klik op OK.

2.2.10 De uitsteltijd na selectie bij muisselectie instellen

Om te vermijden dat de gebruiker meerdere malen hetzelfde vakje aanduidt, kan je een uitsteltijd na selectie instellen. Bijvoorbeeld: een uitsteltijd na selectie
van 2 seconden zorgt ervoor dat er na de selectie van een vakje, gedurende 2 seconden geen ander vakje kan worden geselecteerd. De uitsteltijd na selectie kan
worden ingesteld tussen de 0 en de 15 seconden.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Klik in het groepsvak Timing op Uitsteltijd na selectie.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de uitsteltijd te verlagen, klik op  om de uitsteltijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de uitsteltijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de uitsteltijd te verhogen.

4. Klik op OK.

2.2.11 De start en stop van dwelling instellen

Standaard start de dwelling van zodra je een vakje aanduidt en stopt de dwelling na de ingestelde dwelltijd. Als de dwelltijd verstreken is, wordt het vakje
geselecteerd. Je kan instellen dat dwelling stopt bij het loslaten. Bijvoorbeeld: bij een dwelltijd van 2 seconden, moet de gebruiker gedurende 2 seconden een
vakje ingedrukt houden vooraleer het vakje wordt geselecteerd.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Vink de optie in het groepsvak Start bij indrukken, stop bij loslaten aan.

OPMERKING
Deze optie is enkel mogelijk als Dwell selectie is aangevinkt.

3. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij muisselectie instellen op pagina 135
De dwellindicator bij muisselectie instellen op pagina 135
De dwelltijd bij muisselectie instellen op pagina 136
De trillingmarge bij extern dwellen instellen op pagina 137

2.2.12 De trillingmarge bij extern dwellen instellen

Als je het dwellen buiten Mind Express wil gebruiken, dan kan je het gebied instellen waar binnen moet worden gedweld.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Vink de optie Dwell selectie aan.
3. Geef in het veld Extern dwellen trillingmarge: de grootte (in pixels) in van het gebied, waarbinnen moet worden gedwelld. Gaat de muisaanwijzer buiten

dat gebied dan start er een nieuwe dwelling.
4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij muisselectie instellen op pagina 135
De dwellindicator bij muisselectie instellen op pagina 135
De dwelltijd bij muisselectie instellen op pagina 136
De start en stop van dwelling instellen op pagina 137

2.2.13 Het geluid bij selecteren weergeven bij muisselectie

Er kan een standaard geluid worden afgespeeld bij het selecteren van een vakje.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Vink de optie Geluid bij selectie aan.
3. Klik op OK.
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2.2.14 De auditieve feedback bij muisselectie instellen

Als je kiest voor auditieve feedback wordt het scanwoord van elk vakje, rij of kolom uitgesproken wanneer je er met de selectie-indicator over gaat. Indien er
geen scanwoord is ingesteld, wordt de tekst van het vakje uitgesproken. Indien er geen tekst is, wordt het label van het vakje uitgesproken. Je kan opteren om in
plaats van de tekst het label van het vakje te laten uitspreken, als er geen scanwoord is ingesteld.

1. Kies Extra > Muisselectie....
2. Vink de optie Auditieve feedback aan.

Het scanwoord wordt uitgesproken. Indien er geen scanwoord is ingesteld, wordt de tekst van het vakje uitgesproken. Indien er geen tekst is, wordt het label
van het vakje uitgesproken.

3. Klik eventueel op de optie Stem: om de spraak aan te passen. Zie De spraak instellen op pagina 158.

OPMERKING
Je kan opteren om de auditieve feedback te laten uitspreken in een andere taal, door een andere stem, met een ander stemvolume of met een andere
snelheid.

4. Vink eventueel de optie Label gebruiken indien geen scanwoord opgegeven aan.
Het label van het vakje zal worden uitgesproken in plaats van de tekst, indien er geen scanwoord aanwezig is.

5. Kies in de vervolgkeuzelijst Kanaal: één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Links Als je deze optie kiest, dan zal je de scanwoorden horen door de linker
luidspreker en alle andere spraakberichten door de rechter luidspreker.

Rechts Als je deze optie kiest, dan zal je de scanwoorden horen door de rechter
luidspreker en alle andere spraakberichten door de linker luidspreker.

Beide (stereo) Als je deze optie kiest, dan zal je de scanwoorden en alle andere
spraakberichten horen door beide luidsprekers.

6. Klik op OK.

2.3 Joystickselectie

2.3.1 Joystickselectie

Met de joystick kan je navigeren van het ene vakje naar het andere vakje in de communicatiekaart. Met een enkele druk kan je een geluid, woord of zin
produceren of een actie uitvoeren.

OPMERKING
Je kan ook de pijltjestoetsen op het toetsenbord gebruiken als joystick. Gebruik de Enter toets of de spatiebalk als selectietoets.

2.3.2 De selectie-indicator bij joystickselectie instellen

Hoe het geselecteerde vakje visueel moet worden weergegeven, kan worden ingesteld via de selectie-indicator.

1. Kies Extra > Joystickselectie....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Selectie indicator:, één van de volgende opties:

Veld Uitleg

Geen Er is geen visuele indicatie dat het vakje is geselecteerd.

Rand Er verschijnt een dunne rand rond het vakje.

Rand (breed) Er verschijnt een brede rand rond het vakje.

Rand (breed x2) Er verschijnt een extra brede rand rond het vakje.
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Veld Uitleg

Invers Het geselecteerd vakje verschijnt geïnverteerd.

Cirkel (onder) Onderaan rechts in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (boven) Bovenaan links in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (centraal) Centraal in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

3. Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de vervolgkeuzelijst Selectie indicator:, selecteer een kleur en klik op OK.
4. Klik op OK.

Zie ook
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij joystickselectie op pagina 139
De selectie-indicator automatisch laten overspringen op pagina 140
Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij joystickselectie op pagina 140

2.3.3 Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij joystickselectie

Wanneer je een vakje selecteert, kan je het vakje vergroot weergeven. Je kan instellen hoeveel keer het vakje moet worden vergroot.
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1. Kies Extra > Joystickselectie....
2. Vink de optie Vakje vergroten aan.
3. Verschuif de regelaar om de vergroting in te stellen.

De vergroting kan worden ingesteld tussen 1,1 en 10 keer.
4. Klik op OK.

Zie ook
De selectie-indicator bij joystickselectie instellen op pagina 138
De selectie-indicator automatisch laten overspringen op pagina 140
Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij joystickselectie op pagina 140

2.3.4 De selectie-indicator automatisch laten overspringen

Als de optie Automatisch overspringen is geactiveerd, dan zal de selectie-indicator op het einde van een rij naar het eerste vakje van die rij overspringen. Op
het einde van een kolom zal de selectie-indicator naar het eerste vakje van die kolom overspringen. Omgekeerd zal de selectie-indicator naar het laatste vakje
van een rij of kolom overspringen als het begin van die rij of kolom wordt bereikt. Indien deze optie niet wordt geactiveerd, dan zal de selectie-indicator op het
eerste of laatste vakje van een rij of kolom blijven staan.

1. Kies Extra > Joystickselectie....
2. Vink de optie Automatisch overspringen aan.
3. Klik op OK.

Zie ook
De selectie-indicator bij joystickselectie instellen op pagina 138
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij joystickselectie op pagina 139
Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij joystickselectie op pagina 140

2.3.5 Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij joystickselectie

Er kan worden ingesteld of de selectie moet gebeuren op het moment dat er wordt ingedrukt of op het moment dat er wordt losgelaten. De optie selecteren bij
loslaten laat toe dat de gebruiker over de vakjes gaat en pas loslaat bij het gewenste vakje.

1. Kies Extra > Joystickselectie....
2. Kies bij Selecteren: een van de volgende opties:

▪ bij indrukken
▪ bij loslaten

3. Klik op OK.

Zie ook
De selectie-indicator bij joystickselectie instellen op pagina 138
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij joystickselectie op pagina 139
De selectie-indicator automatisch laten overspringen op pagina 140

2.3.6 De dwellselectie bij joystickselectie instellen

Bij dwellselectie wordt het aangeduide vakje automatisch geselecteerd na een ingestelde dwelltijd.

Bijvoorbeeld: als je 2 seconden hetzelfde vakje aanduidt, dan wordt dat vakje automatisch na 2 seconden geselecteerd.

1. Kies Extra > Joystickselectie....
2. Vink de optie Dwell selectie aan.
3. Vink eventueel de optie Dwell herhalen aan.

De dwellselectie wordt telkens herhaald wanneer de ingestelde periode is verstreken. Als een dwellselectietijd van 2 seconden is ingesteld, wordt het
vakje waarop de muisaanwijzer staat om de 2 seconden automatisch geselecteerd, tot je de aanwijzer op een ander vakje plaatst. Dit kan handig zijn bij het
vormen van woorden waar dezelfde letters na elkaar voorkomen.

4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellindicator bij joystickselectie instellen op pagina 140
De dwelltijd bij joystickselectie instellen op pagina 141

2.3.7 De dwellindicator bij joystickselectie instellen

Hoe de dwelltijd visueel moet worden weergegeven, kan worden ingesteld via de dwellindicator. Je kan kiezen om het verlopen van de dwelltijd voor te stellen
door een balk of door een klok. De kleur van de balk, klok kan ook worden ingesteld.

1. Kies Extra > Joystickselectie....
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2. Kies in de vervolgkeuzelijst Dwell indicator:, één van de volgende opties:

Veld Uitleg

Geen Er is geen visuele indicatie voor de dwelltijd

Balk onderaan Er verschijnt een balk onderaan.

Balk bovenaan Er verschijnt een balk bovenaan.

Volle klok Er verschijnt een volle klok.

Holle klok Er verschijnt een holle klok.

Cirkel (bij selectie) Er verschijnt een volle cirkel bij selectie.

3. Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de vervolgkeuzelijst Dwell indicator:, selecteer een kleur en klik op OK.
4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij joystickselectie instellen op pagina 140
De dwelltijd bij joystickselectie instellen op pagina 141

2.3.8 De dwelltijd bij joystickselectie instellen

Bij dwellselectie wordt het aangeduide vakje, automatisch geselecteerd na de ingestelde dwelltijd. De dwelltijd kan worden ingesteld tussen de 0,1 en de 15
seconden.

Bijvoorbeeld: als je 2 seconden hetzelfde vakje aanduidt, dan wordt dat vakje automatisch na 2 seconden geselecteerd.

1. Kies Extra > Joystickselectie....
2. Klik in het groepsvak Timing op Dwelltijd.
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3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de dwelltijd te verlagen, klik op  om de dwelltijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de dwelltijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de dwelltijd te verhogen.

4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij joystickselectie instellen op pagina 140
De dwellindicator bij joystickselectie instellen op pagina 140

2.3.9 De uitsteltijd na selectie bij joystickselectie instellen

Om te vermijden dat de gebruiker meerdere malen hetzelfde vakje aanduidt, kan je een uitsteltijd na selectie instellen. Bijvoorbeeld: een uitsteltijd na selectie
van 2 seconden zorgt ervoor dat er na de selectie van een vakje, gedurende 2 seconden geen ander vakje kan worden geselecteerd. De uitsteltijd na selectie kan
worden ingesteld tussen de 0 en de 15 seconden.

1. Kies Extra > Joystickselectie....
2. Klik in het groepsvak Timing op Uitsteltijd na selectie.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de uitsteltijd te verlagen, klik op  om de uitsteltijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de uitsteltijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de uitsteltijd te verhogen.

4. Klik op OK.

2.3.10 Het geluid bij selecteren weergeven bij joystickselectie

Er kan een standaard geluid worden afgespeeld bij het selecteren van een vakje.

1. Kies Extra > Joystickselectie....
2. Vink de optie Geluid bij selectie aan.
3. Klik op OK.

2.3.11 De selectie-indicator automatisch laten stappen

Als de optie Stap herhalen is geactiveerd, dan zal de selectie-indicator automatisch blijven stappen in de aangegeven richting van de joystick, zolang de
joystick die richting aangeeft.

1. Kies Extra > Joystickselectie....
2. Vink de optie Stap herhalen aan.
3. Klik op OK.

2.4 Scanningselectie

2.4.1 Scanningselectie

Mind Express kan ook worden gebruikt met een scanningsysteem met 1 of 2 schakelaars. Mind Express biedt een aantal scanmethoden, -voorkeuren en opties
aan waarmee je de scanning zo goed mogelijk kunt afstemmen op de behoeften en vaardigheden van de gebruiker.

2.4.2 De scanindicator instellen

Hoe het gescande vakje visueel moet worden weergegeven, kan worden ingesteld via de scanindicator.

1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Algemeen.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst Scanindicator:, één van de volgende opties:

Veld Uitleg

Geen Er is geen visuele indicatie dat het vakje is geselecteerd.

Rand Er verschijnt een dunne rand rond het vakje.

Rand (breed) Er verschijnt een brede rand rond het vakje.
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Veld Uitleg

Rand (breed x2) Er verschijnt een extra brede rand rond het vakje.

Invers Het geselecteerd vakje verschijnt geïnverteerd.

Cirkel (onder) Onderaan rechts in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (boven) Bovenaan links in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (centraal) Centraal in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

4. Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de vervolgkeuzelijst Scanindicator:, selecteer een kleur en klik op OK.
5. Klik op OK.

Zie ook
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij scanningselectie op pagina 143
Reageren bij indrukken of loslaten instellen bij scanningselectie op pagina 144

2.4.3 Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij scanningselectie

Wanneer je een vakje selecteert, kan je het vakje vergroot weergeven. Je kan instellen hoeveel keer het vakje moet worden vergroot.
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1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Algemeen.
3. Vink de optie Vakje vergroten aan.
4. Verschuif de regelaar om de vergroting in te stellen.

De vergroting kan worden ingesteld tussen 1,1 en 10 keer.
5. Klik op OK.

Zie ook
De scanindicator instellen op pagina 142
Reageren bij indrukken of loslaten instellen bij scanningselectie op pagina 144

2.4.4 Reageren bij indrukken of loslaten instellen bij scanningselectie

Er kan worden ingesteld of het stappen en selecteren moet gebeuren op het moment dat er wordt ingedrukt of op het moment dat er wordt losgelaten. De optie
bij loslaten laat toe dat de gebruiker over de vakjes gaat en pas loslaat bij het gewenste vakje.

1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies bij Reageren: een van de volgende opties:

▪ bij indrukken
▪ bij loslaten

3. Klik op OK.

Zie ook
De scanindicator instellen op pagina 142
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij scanningselectie op pagina 143

2.4.5 Het geluid bij stappen weergeven

Er kan een standaard geluid worden afgespeeld bij het stappen van het ene vakje naar het andere vakje.

1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Algemeen.
3. Vink de optie Geluid bij stappen aan.
4. Klik op OK.

Zie ook
Het geluid bij selecteren weergeven bij scanningselectie op pagina 144

2.4.6 Het geluid bij selecteren weergeven bij scanningselectie

Er kan een standaard geluid worden afgespeeld bij het selecteren van een vakje.

1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Algemeen.
3. Vink de optie Geluid bij selectie aan.
4. Klik op OK.

Zie ook
Het geluid bij stappen weergeven op pagina 144
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2.4.7 Vakjes zonder actie overslaan

Om het scannen sneller en efficiënter te laten verlopen, kan je de vakjes waar geen actie aan is gekoppeld, overslaan.

1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Algemeen.
3. Vink de optie Vakjes zonder actie overslaan aan.
4. Klik op OK.

2.4.8 De muis tijdens het scannen gebruiken

Je kan de muis verplaatsen en gebruiken om vakjes in scanningmode te selecteren.

OPMERKING
Als je deze optie inschakelt, kan je de muisknoppen niet langer gebruiken als schakelaars om een vakje, kolom of rij te selecteren tijdens het scannen.

1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Algemeen.
3. Vink de optie Muis gebruiken tijdens scannen aan.
4. Klik op OK.

2.4.9 De auditieve feedback bij scanningselectie instellen

Als je kiest voor auditieve feedback wordt het scanwoord van elk vakje, rij of kolom uitgesproken wanneer je er met de selectie-indicator over gaat. Indien er
geen scanwoord is ingesteld, wordt de tekst van het vakje uitgesproken. Indien er geen tekst is, wordt het label van het vakje uitgesproken. Je kan opteren om in
plaats van de tekst het label van het vakje te laten uitspreken, als er geen scanwoord is ingesteld.

1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Algemeen.
3. Vink de optie Auditieve scanning aan.

Het scanwoord wordt uitgesproken. Indien er geen scanwoord is ingesteld, wordt de tekst van het vakje uitgesproken. Indien er geen tekst is, wordt het label
van het vakje uitgesproken.

4. Klik eventueel op de optie Stem: om de spraak aan te passen. Zie De spraak instellen op pagina 158.

OPMERKING
Je kan opteren om de auditieve feedback te laten uitspreken in een andere taal, door een andere stem, met een ander stemvolume of met een andere
snelheid.

5. Vink eventueel de optie Label gebruiken indien geen scanwoord opgegeven aan.
Het label van het vakje zal worden uitgesproken in plaats van de tekst, indien er geen scanwoord aanwezig is.

6. Kies in de vervolgkeuzelijst Kanaal: één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Links Als je deze optie kiest, dan zal je de scanwoorden horen door de linker
luidspreker en alle andere spraakberichten door de rechter luidspreker.

Rechts Als je deze optie kiest, dan zal je de scanwoorden horen door de rechter
luidspreker en alle andere spraakberichten door de linker luidspreker.

Beide (stereo) Als je deze optie kiest, dan zal je de scanwoorden en alle andere
spraakberichten horen door beide luidsprekers.

7. Klik op OK.

2.4.10 De scanningmethode instellen

Bij het instellen van de scanningmethode wordt ingesteld hoe er moet worden gestapt, geselecteerd, gereageerd en gescand.

1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Methode.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst Stappen: één van de volgende mogelijkheden:

Keuze Uitleg

Automatisch Scannen stapt automatisch.

Via schakelaar 1 Scannen stapt voort telkens je op schakelaar 1 drukt.

Houd schakelaar 1 ingedrukt Scannen stapt voort zolang je schakelaar 1 ingedrukt houdt.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst Selecteren:, een van de volgende mogelijkheden.
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OPMERKING
De mogelijkheden bij Selecteren: zijn afhankelijk van de keuze bij Stappen:.

Keuze Uitleg

Via schakelaar 1 Het huidige vakje, kolom of rij wordt geselecteerd van zodra je op
schakelaar 1 drukt.

Via schakelaar 2 Het huidige vakje, kolom of rij wordt geselecteerd van zodra je op
schakelaar 2 drukt.

Automatisch (na timeout) Wanneer een ingestelde tijdspanne, waarin je niet op de schakelaar hebt
gedrukt of deze niet ingedrukt hebt gehouden, is verstreken, wordt het
huidige vakje, rij of kolom geselecteerd.

Houd schakelaar 1 ingedrukt Houd de schakelaar die je ook gebruikt voor scannen, ingedrukt. Wanneer
een ingestelde tijdspanne is verstreken, wordt het vakje geselecteerd.

Laat schakelaar 1 los Het scannen stopt wanneer je de schakelaar loslaat. Op dat moment wordt
het vakje, de rij of de kolom die werd gescand wanneer je de schakelaar
losliet, geselecteerd.

5. Kies in het veld Reageren: één van de volgende opties:

Optie Uitleg

bij indrukken Een vakje, rij of kolom wordt geselecteerd wanneer de schakelaar wordt
ingedrukt. Bij scanning met 1 schakelaar verschijnt onderaan de optie
Herhaal selectie zolang ingedrukt. Vink deze optie aan om toe te
laten dat de selectie wordt herhaald wanneer de schakelaar is ingedrukt.
Bijvoorbeeld: bij een vakje om het volume te verhogen.

bij loslaten Een vakje, rij of kolom wordt geselecteerd wanneer de schakelaar wordt
losgelaten.

6. Kies in de vervolgkeuzelijst Methode: één van de volgende mogelijkheden:

Keuze Uitleg

Lineair Alle vakjes worden gescand op een lineaire manier, van links naar rechts, te
beginnen bij de bovenste rij.

Lineair (kolom) Alle vakjes worden gescand op een lineaire manier, van boven naar onder, te
beginnen linksboven.

Zigzag De eerste rij van het rooster wordt gescand van links naar rechts, de tweede
van rechts naar links enz.

Zigzag (kolom) De eerste kolom van het rooster wordt gescand van boven naar onder, de
tweede van onder naar boven enz.

Rij-kolom Eerst wordt het rooster rij per rij gescand en daarna worden de vakjes in de
geselecteerde rij gescand.

Kolom-rij Eerst wordt het rooster kolom per kolom gescand en daarna worden de
vakjes in de geselecteerde kolom gescand.

7. Vink eventueel de optie Terugstappen aan. De eerste keer dat je selecteert, gaat het scannen verder in de omgekeerde volgorde (van rechts naar links of van
onder naar boven). Pas bij de volgende selectie wordt er effectief geselecteerd.

OPMERKING
Het inschakelen van deze optie is afhankelijk van de keuze bij Stappen:.

8. Vink eventueel de optie Stap1 - Stap2 - Selectie aan. Het stappen begint met schakelaar 1, selecteren gebeurt met schakelaar 2. Daarna begint het stappen
opnieuw met schakelaar 2, selecteren gebeurt dan weer met schakelaar 1. Het stappen herbegint met schakelaar 1 en selecteren gebeurt met schakelaar 2. De
stap- en selectiemogelijkheden blijven elkaar zo verder afwisselen.

OPMERKING
Het inschakelen van deze optie is enkel mogelijk als het stappen gebeurt Via schakelaar 1, het selecteren Via schakelaar 2 en de methode Rij-
kolom of Kolom-rij wordt gebruikt.

9. Vink eventueel de optie Scangroepen gebruiken uit, als je geen gebruik wil maken van de zelf ingestelde scangroepen. Deze optie staat standaard
aangevinkt.

10. Vink eventueel de optie Prescan in blokken aan. De communicatiekaart wordt in blokken gescand. Je kan de grootte van de gebruikte blokken instellen.
11. Klik op OK.
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Zie ook
De voorkeuren bij het scannen instellen op pagina 147
De timing bij het scannen instellen op pagina 147
Een scangroep instellen op pagina 148

2.4.11 De voorkeuren bij het scannen instellen

WAARSCHUWING
Stel eerst de scanmethode in! De voorkeuren die kunnen worden ingesteld, zijn afhankelijk van de ingestelde scanningmethode. Zie De
scanningmethode instellen op pagina 145.

1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Voorkeuren.
3. Vink in het groepsvak Terug naar begin eventueel de volgende opties aan:

Optie Uitleg

Na selectie van een vakje Als je deze optie aanvinkt, gaat het scannen verder vanaf het vakje
linksboven (of de eerste rij/kolom, afhankelijk van de huidige scanmethode)
in het rooster nadat je een selectie hebt gemaakt.

Met schakelaar 2 Als je deze optie aanvinkt, kan de gebruiker schakelaar 2 gebruiken
(bijvoorbeeld de rechtermuisknop) om terug te keren naar het eerste vakje in
het rooster. Als deze optie uitgeschakeld is en de scanning is reeds voorbij
het gewenste vakje, dan moet de gebruiker het volledige rooster scannen
voor hij/zij terug kan gaan naar het gewenste vakje.

Automatische eerste stap Als je het stappen uitvoert met een schakelaar dan zorgt deze optie ervoor
dat scanning altijd start door al meteen het eerste vakje te markeren. Door
deze optie uit te schakelen moet je eerst op de stap-schakelaar drukken om
het eerste vakje te markeren.

4. Vink in het groepsvak Terugkeren bij verkeerde groepselectie eventueel de volgende opties aan:

Optie Uitleg

Selecteren bij markeren volledige groep Als je deze optie aanvinkt, wordt de volledige groep gemarkeerd wanneer
het scannen door alle vakjes van die groep is gegaan. Druk op de schakelaar
om naar de volgende groep te gaan.

Na aantal rondjes: Als je deze optie aanvinkt, worden de vakjes van een geselecteerde rij
of kolom gescand gedurende een bepaald aantal rondjes. Als er na het
ingestelde aantal rondjes nog steeds geen selectie werd gemaakt, gaat het
scannen verder naar de volgende rij, kolom of groep.

5. Vink in het groepsvak Pauzeer scanning eventueel de volgende opties aan:

Optie Uitleg

Na selectie van een vakje Als je deze optie aanvinkt, wordt het scannen tijdelijk onderbroken wanneer
de gebruiker een selectie heeft gemaakt. Druk op een schakelaar om het
scannen te hervatten.

Met schakelaar 2 Als je deze optie aanvinkt, wordt het scannen tijdelijk onderbroken wanneer
de gebruiker schakelaar 2 indrukt. Deze optie kan alleen worden gebruikt
in scanningmode met 1 schakelaar. Druk op schakelaar 1 om het scannen te
hervatten.

Na aantal rondjes: Als je deze optie aanvinkt, stopt het scannen automatisch wanneer er geen
selectie is gemaakt binnen een ingesteld aantal rondjes.

Zie ook
De scanningmethode instellen op pagina 145
De timing bij het scannen instellen op pagina 147

2.4.12 De timing bij het scannen instellen

WAARSCHUWING
Stel eerst de scanmethode in! De timing die kan worden ingesteld, is afhankelijk van de ingestelde scanningmethode. Zie De scanningmethode
instellen op pagina 145.
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1. Kies Extra > Scanningselectie....
2. Kies het tabblad Timing.
3. Stel eventueel één van de volgende opties in:

Optie Uitleg

Staptijd Wanneer scannen is ingesteld om automatisch verder te gaan, kan je de
tijdspanne tussen het scannen van één vakje/rij/kolom en het/de volgende
vakje/rij/kolom wijzigen.

Terugstaptijd Wanneer de optie Terugstappen is ingesteld in het tabblad Methode, kan je
de terugstaptijd, de tijdspanne tussen het scannen van één vakje/rij/kolom en
het/de volgende vakje/rij/kolom wijzigen.

Wachttijd na groepselectie Je kan de tijdspanne wijzigen waarna verder wordt gescand nadat een rij,
kolom of groep is geselecteerd.

Uitsteltijd na selectie Na een selectie wordt alle invoer van de selectieschakelaar genegeerd
gedurende deze tijdspanne.

Tijd voor indrukken Je kan de tijd wijzigen dat je de schakelaar ingedrukt moet houden voor de
selectie wordt uitgevoerd.

Auto-selectietijd Wanneer de optie Automatisch (na timeout) is ingesteld in het tabblad
Methode, kan je de tijdspanne voor de automatische selectie wijzigen.

Uitsteltijd na stappen Na een stap wordt alle invoer van de stapschakelaar genegeerd gedurende
deze tijdspanne. Je kan dit gebruiken om snelle ongewilde opeenvolgende
stappen te vermijden.

4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de tijd te verlagen, klik op  om de tijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de tijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de tijd te verhogen.

5. Klik op OK.

Zie ook
De scanningmethode instellen op pagina 145
De voorkeuren bij het scannen instellen op pagina 147

2.4.13 Een scangroep instellen

Je kan je eigen scangroepen instellen. Bij het scannen zullen eerst de scangroepen worden doorlopen en daarna pas de ingestelde scanmethode (bijvoorbeeld Rij-
kolom) worden uitgevoerd in de geselecteerde scangroep. Er kunnen in totaal 10 scangroepen worden ingesteld. De scangroepen worden doorlopen van 1 naar
10.

Vanaf er één scangroep is ingesteld, zullen enkel de vakjes die in een scangroep zitten worden gescand. Vakjes die in geen enkele scangroep zitten zullen niet
worden gescand! Vakjes die in geen enkele scangroep zitten, kunnen wel nog worden geselecteerd met de muis. Zie De muis tijdens het scannen gebruiken op
pagina 145.

Als er geen scangroepen zijn ingesteld dan werkt het scannen volgens de ingestelde scanmethode.

1. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
2. Selecteer de vakjes die je wil toevoegen aan een scangroep.
3. Rechtsklik op de selectie en kies Scangroep en vervolgens één van de volgende opties:

▪ Geen scangroep, om de selectie niet als scangroep in te stellen.
▪ Scangroep 1, om de selectie in te stellen als scangroep 1 of toe te voegen aan scangroep 1.
▪ Scangroep 2, om de selectie in te stellen als scangroep 2 of toe te voegen aan scangroep 2.
▪ ...
▪ Scangroep, om de selectie in te stellen als scangroep 10 of toe te voegen aan scangroep 10.

4. Herhaal vanaf stap 2 om nog een scangroep toe te voegen.
5. Verlaat de mode Bewerken (F2).

Zie ook
De scanningmethode instellen op pagina 145

2.5 Oogsturing

2.5.1 De oogsturing instellen
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2.5.1.1 Oogsturing

Via oogsturing kunnen toestellen op een alternatieve manier worden bediend. Deze manier van bediening is geschikt voor gebruikers met zeer beperkte
bewegingsmogelijkheden. De gebruiker bedient via de ogen de toepassing op het scherm.

Mind Express kan worden gebruikt met oogsturing. Mind Express biedt een aantal typen oogsturing aan die je na kalibratie zo goed mogelijk kunt afstemmen op
de behoeften en vaardigheden van de gebruiker:

▪ Alea
▪ Edge
▪ Eyetech
▪ MyGaze
▪ Tobii

Zie ook
Oogsturing kalibreren op pagina 149

2.5.1.2 Oogsturing kalibreren

Bij het kalibreren wordt de oogsturing afgesteld op de ogen van de gebruiker. De kalibratie kan opnieuw worden uitgevoerd of er kunnen kalibratiepunten
worden verbeterd om de oogsturing zo goed mogelijk af te stellen op de ogen van de gebruiker.

Het kalibreren kan op 3 verschillende manieren gebeuren:

Kalibratie Uitleg

Via de actie Oogsturing > Kalibreren die is toegevoegd aan een vakje op de
communicatiekaart.

Op deze manier kan de gebruiker zelf de bestaande oogsturing (opnieuw)
kalibreren. Via deze werkwijze is er GEEN mogelijkheid om kalibratiepunten
te verbeteren!

Via het menu Extra > Oogsturing > Kalibreren. Op deze manier kan de begeleider de bestaande oogsturing (opnieuw)
kalibreren en kan de begeleider ook de kalibratiepunten verbeteren. Zie De
ingestelde oogsturing (opnieuw) kalibreren op pagina 156.

Via het menu Extra > Oogsturing > Selectie. Op deze manier kan de begeleider het type oogsturing selecteren, de nodige
instellingen voor de kalibratie vastleggen en de kalibratie uitvoeren. De
kalibratiepunten kunnen worden verbeterd. Zie Het type oogsturing selecteren
en kalibreren op pagina 149.

Zie ook
Oogsturing op pagina 148

2.5.1.3 Het type oogsturing selecteren en kalibreren

Na het uitvoeren van de kalibratie worden de kalibratiegegevens opgeslagen op de harde schijf van het toestel en worden de kalibratiegegevens gebruikt door
de oogsturingscamera. De opgeslagen kalibratie is verbonden aan de gebruiker van Mind Express. Iedere gebruiker van Mind Express kan dus zijn eigen
kalibratiegegevens opslaan.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.

OPMERKING
Indien Oogsturing niet verschijnt, controleer of de invoegtoepassing wel is geactiveerd.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type: het type van oogsturing.
Indien er geen type oogsturing in de lijst staat dan is er nog geen oogsturingssoftware geïnstalleerd of is de oogsturingssoftware niet up to date.

3. Klik op Kalibreren.
Het dialoogvenster Kalibratie-instellingen verschijnt. Sommige kalibratie-instellingen moeten proefondervindelijk worden vastgelegd.

4. Vul de onderstaande velden in:

Veld Uitleg

Te volgen ogen: Kies welk oog moet worden gevolgd. De standaardoptie Links en/of rechts
is het meest aanbevolen. Voor gebruikers met een afwijking aan 1 oog, een
ooglap of een ander probleem kies je de best mogelijke optie uit de lijst.

Aantal punten: Kies het aantal punten dat je wil gebruiken om te kalibreren. De plaats van
de punten verschijnt op de afbeelding ernaast.

Kalibratiegebied: Voor gebruikers die moeite hebben met de grootte van het kalibratiegebied
kan je het kalibratiegebied verkleinen tot 50%. Deze optie is enkel
beschikbaar voor Tobii en Eyetech.

Puntsnelheid: Kies de snelheid van het kalibreren. De snelheid moet proefondervindelijk
worden vastgesteld en is afhankelijk van de gebruiker.
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Veld Uitleg

Puntgrootte: Kies de grootte van de kalibratiepunten.

Puntkleuren: Klik het kleur aan voor de weergave van de kalibratiepunten.

Gebruik afbeelding: Vink deze optie aan en selecteer een afbeelding. De punten worden
vervangen door de gekozen afbeelding. Tip: gebruik een animatie indien de
gebruiker moeite heeft om te focussen.

Automatische kalibratie Vink deze optie aan als de kalibratie volledig automatisch moet gebeuren.
Bij een niet automatische kalibratie moet je telkens bevestigen om naar het
volgende kalibratiepunt te gaan. Dat kan door op een toets te drukken, te
klikken op de linkermuisknop of te tippen op het aanraakscherm.

Willekeurige kalibratievolgorde Vink deze optie aan als de kalibratiepunten willekeurig moeten verschijnen.
Bij een vaste volgorde kan de gebruiker soms te snel kijken naar het
volgende kalibratiepunt, waardoor de kalibratie niet goed is uitgevoerd.

Camerabeelden Enkel bij Eyetech is het mogelijk om deze optie aan te vinken. Deze optie
geeft de camerabeelden van de ogen weer in plaats van de 2 zwarte volle
cirkels. De weergave verschijnt in de afbeelding boven deze optie.

5. Pas de positie van de oogsturing en/of gebruiker aan, zodat de ogen midden in het grijze scherm verschijnen.

6. Vink de optie Toon afstand (enkel bij Tobii).
Er verschijnen hulplijnen en de rechterkant van het grijze scherm. Pas de positie van de oogsturing en/of gebruiker aan, zodat het streepje (1) zo dicht
mogelijk bij de middelste hulplijn komt.

7. Klik op Kalibreren.
Het kalibreren wordt gestart. De gebruiker kijkt naar het eerste kalibratiepunt en vervolgt de kalibratieprocedure tot deze is voltooid.

8. Indien je werkt met:

▪ Tobii, Eyetech of MyGaze: ga naar de volgende stap.
▪ een ander type van oogsturing: ga naar de laatste stap.

9. Na de kalibratie verschijnt één van de volgende resultaten:

Achtergrond Uitleg

Groen De kalibratie is goed gelukt. De oogsturing zal nauwkeurig werken.

Oranje De kalibratie kan beter. De oogsturing kan worden gebruikt maar zal op
sommige plaatsen op het scherm minder nauwkeurig zijn. Deze plaatsen
kunnen worden verbeterd. Zie volgende stap.

Rood De kalibratie is niet goed gelukt. Het verbeteren of het herkalibreren van de
oogsturing is aangeraden.

10. Kies één van de volgende opties:
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Optie Uitleg

Herkalibreren of F3 Kies deze optie, indien er teveel slecht gekalibreerde punten zijn. Bij deze
optie wordt de kalibratieprocedure opnieuw gestart en moeten alle punten
opnieuw worden gekalibreerd.

Ga terug naar stap 3.

Verbeteren of F4 Kies deze optie als je de kalibratie niet volledig opnieuw wil uitvoeren.
Met deze optie kan je één of meerdere punten afzonderlijk kalibreren.
Bij het kiezen van deze optie verdwijnt de achtergrondkleur en krijgt elk
punt een individuele kleur (groen, oranje of rood). Kies een punt waarvan
je de kalibratie opnieuw wil uitvoeren, door op het punt te klikken. Het
punt wordt klaargezet voor de gebruiker om er zich op te focussen. De
herkalibratie van het punt wordt gestart door een druk op een toets, een
muisklik of door op het scherm te tippen. De herkalibratie van het gekozen
punt kan de kalibratie van de andere punten beïnvloeden. Bij Tobii en
Eyetech wordt steeds het beste kalibratieresultaat bewaard. Bij MyGaze
wordt het laatste kalibratieresultaat bewaard.

Ga terug naar stap 3.

Aanvaarden of F5 Kies deze optie als de kalibratie goed is (bij voorkeur groene achtergrond) of
als de kalibratie aanvaardbaar is en nog moeilijk kan worden verbeterd. De
oogsturing kan onmiddellijk worden gebruikt.

Ga naar de volgende stap.

TIP
De kalibratie kan op elk moment worden geannuleerd door op ESC te drukken. Indien er een vorige kalibratie was, wordt de vorige kalibratie
gebruikt.

11. Gebruik de oogsturing.

Zie ook
Een invoegtoepassing activeren / deactiveren op pagina 158

2.5.1.4 De selectie-indicator bij oogsturing instellen

Hoe het geselecteerde vakje visueel moet worden weergegeven, kan worden ingesteld via de selectie-indicator.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Selectie indicator:, één van de volgende opties:

Veld Uitleg

Geen Er is geen visuele indicatie dat het vakje is geselecteerd.

Rand Er verschijnt een dunne rand rond het vakje.

Rand (breed) Er verschijnt een brede rand rond het vakje.

Rand (breed x2) Er verschijnt een extra brede rand rond het vakje.
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Veld Uitleg

Invers Het geselecteerd vakje verschijnt geïnverteerd.

Cirkel (onder) Onderaan rechts in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (boven) Bovenaan links in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

Cirkel (centraal) Centraal in het geselecteerde vakje verschijnt een volle cirkel.

3. Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de vervolgkeuzelijst Selectie indicator:, selecteer een kleur en klik op OK.
4. Klik op OK.

Zie ook
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij oogsturing op pagina 152
De selectie-indicator en de muisaanwijzer weergeven bij oogsturing op pagina 153
Het geluid bij selecteren weergeven bij oogsturing op pagina 153

2.5.1.5 Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij oogsturing

Wanneer je een vakje selecteert, kan je het vakje vergroot weergeven. Je kan instellen hoeveel keer het vakje moet worden vergroot.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Vink de optie Vakje vergroten aan.
3. Verschuif de regelaar om de vergroting in te stellen.

De vergroting kan worden ingesteld tussen 1,1 en 10 keer.
4. Klik op OK.
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Zie ook
De selectie-indicator bij oogsturing instellen op pagina 151
De selectie-indicator en de muisaanwijzer weergeven bij oogsturing op pagina 153
Het geluid bij selecteren weergeven bij oogsturing op pagina 153

2.5.1.6 De selectie-indicator en de muisaanwijzer weergeven bij oogsturing

De selectie-indicator kan worden getoond, aangeduide vakjes kunnen worden vergroot, de muisaanwijzer kan blijvend zichtbaar zijn.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Vink de optie Toon indicator bij bewegen muis aan.

OPMERKING
Wanneer ook de optie Vakje vergroten is aangevinkt, zal bij het bewegen van de muis over een vakje, niet alleen de selectie-indicator worden
getoond, maar zal ook het vakje vergroot worden weergegeven.

3. Vink eventueel de optie Toon ook de muisaanwijzer aan, om de muisaanwijzer te blijven tonen wanneer de muis beweegt.

OPMERKING
Bij toestellen zoals de Smart is deze optie alleen merkbaar als er een externe muis is aangesloten op het toestel.

Zie ook
De selectie-indicator bij oogsturing instellen op pagina 151
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij oogsturing op pagina 152

2.5.1.7 Het geluid bij selecteren weergeven bij oogsturing

Er kan een standaard geluid worden afgespeeld bij het selecteren van een vakje.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Vink de optie Geluid bij selectie aan.
3. Klik op OK.

Zie ook
De selectie-indicator bij oogsturing instellen op pagina 151
Het geselecteerd vakje vergroot weergeven bij oogsturing op pagina 152

2.5.1.8 De dwellselectie bij oogsturing instellen

Bij dwellselectie wordt het aangeduide vakje automatisch geselecteerd na een ingestelde dwelltijd.

Bijvoorbeeld: als je 2 seconden hetzelfde vakje aanduidt, dan wordt dat vakje automatisch na 2 seconden geselecteerd.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Vink de optie Dwell selectie aan.
3. Vink eventueel de optie Dwell herhalen aan.

De dwellselectie wordt telkens herhaald wanneer de ingestelde periode is verstreken. Als een dwellselectietijd van 2 seconden is ingesteld, wordt het
vakje waarop de muisaanwijzer staat om de 2 seconden automatisch geselecteerd, tot je de aanwijzer op een ander vakje plaatst. Dit kan handig zijn bij het
vormen van woorden waar dezelfde letters na elkaar voorkomen.

4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellindicator bij oogsturing instellen op pagina 153
De trillingmarge bij extern dwellen instellen (bij oogsturing) op pagina 154
De dwelltijd bij oogsturing instellen op pagina 155
De dwell-geheugentijd bij oogsturing instellen op pagina 155

2.5.1.9 De dwellindicator bij oogsturing instellen

Hoe de dwelltijd visueel moet worden weergegeven, kan worden ingesteld via de dwellindicator. Je kan kiezen om het verlopen van de dwelltijd voor te stellen
door een balk of door een klok. De kleur van de balk, klok kan ook worden ingesteld.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Dwell indicator:, één van de volgende opties:

Veld Uitleg

Geen Er is geen visuele indicatie voor de dwelltijd

Balk onderaan Er verschijnt een balk onderaan.
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Veld Uitleg

Balk bovenaan Er verschijnt een balk bovenaan.

Volle klok Er verschijnt een volle klok.

Holle klok Er verschijnt een holle klok.

Cirkel (bij selectie) Er verschijnt een volle cirkel bij selectie.

3. Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de vervolgkeuzelijst Dwell indicator:, selecteer een kleur en klik op OK.
4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij oogsturing instellen op pagina 153
De trillingmarge bij extern dwellen instellen (bij oogsturing) op pagina 154
De dwelltijd bij oogsturing instellen op pagina 155
De dwell-geheugentijd bij oogsturing instellen op pagina 155

2.5.1.10De trillingmarge bij extern dwellen instellen (bij oogsturing)

Als je het dwellen buiten Mind Express wil gebruiken, dan kan je het gebied instellen waar binnen moet worden gedweld.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Vink de optie Dwell selectie aan.
3. Geef in het veld Extern dwellen trillingmarge: de grootte (in pixels) in van het gebied, waarbinnen moet worden gedwelld. Gaat de muisaanwijzer buiten

dat gebied dan start er een nieuwe dwelling.
4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij oogsturing instellen op pagina 153
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De dwellindicator bij oogsturing instellen op pagina 153
De dwelltijd bij oogsturing instellen op pagina 155
De dwell-geheugentijd bij oogsturing instellen op pagina 155

2.5.1.11De dwelltijd bij oogsturing instellen

Bij dwellselectie wordt het aangeduide vakje, automatisch geselecteerd na de ingestelde dwelltijd. De dwelltijd kan worden ingesteld tussen de 0,1 en de 15
seconden.

Bijvoorbeeld: als je 2 seconden hetzelfde vakje aanduidt, dan wordt dat vakje automatisch na 2 seconden geselecteerd.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Klik in het groepsvak Timing op Dwelltijd.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de dwelltijd te verlagen, klik op  om de dwelltijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de dwelltijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de dwelltijd te verhogen.

4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij oogsturing instellen op pagina 153
De dwellindicator bij oogsturing instellen op pagina 153
De trillingmarge bij extern dwellen instellen (bij oogsturing) op pagina 154
De dwell-geheugentijd bij oogsturing instellen op pagina 155

2.5.1.12De dwell-geheugentijd bij oogsturing instellen

Met de dwell-geheugentijd kan je instellen na hoeveel tijd de dwelltijd wordt bewaard in het geheugen. Deze optie kan ingesteld worden bij gebruikers die
moeite hebben om in 1 keer de volledige dwelltijd een vakje te blijven aankijken.

Bijvoorbeeld: de dwelltijd nodig om over te gaan naar een selectie is ingesteld op 2 seconden en de dwell-geheugentijd is ingesteld op 1 seconde. De gebruiker
kijkt 1,5 seconde naar vakje A. Deze tijd (1,5 seconden) is groter dan de ingestelde dwell-geheugentijd (1 seconde), dus wordt de tijd (1,5 seconden) opgeslagen
in het geheugen. Daarna kijkt de gebruiker 0,5 seconden op vakje B. Deze tijd (0,5 seconden) is kleiner dan de dwell-geheugentijd (1 seconde) en wordt dus
niet opgeslagen in het geheugen. Vervolgens kijkt de gebruiker naar vakje A voor meer dan 0,5 seconden. Vakje A wordt geselecteerd. De gebruiker heeft dus in
totaal meer dan 2 seconden naar vakje A gekeken, waarvan 1,5 seconde bij de eerste actie werd opgeslagen in het geheugen.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Klik in het groepsvak Timing op Dwell-geheugentijd.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de dwell-geheugentijd te verlagen, klik op  om de dwell-geheugentijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de dwell-geheugentijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de dwell-geheugentijd te verhogen.

4. Klik op OK.

Zie ook
De dwellselectie bij oogsturing instellen op pagina 153
De dwellindicator bij oogsturing instellen op pagina 153
De trillingmarge bij extern dwellen instellen (bij oogsturing) op pagina 154
De dwelltijd bij oogsturing instellen op pagina 155

2.5.1.13Een schakelaar bij oogsturing gebruiken

Je kan oogsturing gebruiken in combinatie met een schakelaar. Zo kan je de oogsturing gebruiken om aan te wijzen en de schakelaar om te selecteren. De
schakelaar kan worden gebruikt in combinatie met dwell-selectie en selectie door te knipperen.

Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Extra > Oogsturing > Schakelaar.
▪ Kies Extra > Oogsturing > Selectie, vink de optie Schakelaar aan en klik op Ok.

2.5.1.14Het knipperen bij oogsturing instellen

De gebruiker kan selecteren door te knipperen met de ogen. Omdat niet elke knippering van de ogen een selectie moet worden, moet de minimum knippertijd en
maximum knippertijd proefondervindelijk worden ingesteld.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Vink de optie Knipperen aan.
3. Klik in het groepsvak Timing op Minimum knippertijd.
4. Voer één van de volgende handelingen uit:
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▪ Klik op  om de tijd te verlagen, klik op  om de tijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de tijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de tijd te verhogen.

5. Klik in het groepsvak Timing op Maximum knippertijd.
6. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de tijd te verlagen, klik op  om de tijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de tijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de tijd te verhogen.

7. Klik op OK.

Zie ook
Het knipperen bij oogsturing aan of uitzetten op pagina 156

2.5.1.15Het knipperen bij oogsturing aan of uitzetten

Je kan het selecteren door knipperen bij oogsturing aan- of uitzetten. Bijvoorbeeld: je kan 's morgens het selecteren door knipperen aanzetten en 's middags
uitzetten en kiezen om verder te selecteren met een schakelaar.

Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Extra > Oogsturing > Knipperen
▪ Kies Extra > Oogsturing > Selectie, vink de optie Knipperen aan en klik op OK.

Zie ook
Het knipperen bij oogsturing instellen op pagina 155

2.5.1.16Het selecteren bij indrukken of loslaten instellen bij oogsturing

Bij oogsturing kan er een schakelaar worden gebruikt om te selecteren. Er kan worden ingesteld of de selectie moet gebeuren op het moment dat de schakelaar
wordt ingedrukt of op het moment dat de schakelaar wordt losgelaten. De optie selecteren bij loslaten laat toe dat de gebruiker verder de vakjes overziet en de
schakelaar pas loslaat bij het gewenste vakje.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Kies bij Selecteren: een van de volgende opties:

▪ bij indrukken
▪ bij loslaten

3. Klik op OK.

2.5.1.17De uitsteltijd na selectie bij oogsturing instellen

Om te vermijden dat de gebruiker meerdere malen hetzelfde vakje aanduidt, kan je een uitsteltijd na selectie instellen. Bijvoorbeeld: een uitsteltijd na selectie
van 2 seconden zorgt ervoor dat er na de selectie van een vakje, gedurende 2 seconden geen ander vakje kan worden geselecteerd. De uitsteltijd na selectie kan
worden ingesteld tussen de 0 en de 15 seconden.

1. Kies Extra > Oogsturing > Selectie.
2. Klik in het groepsvak Timing op Uitsteltijd na selectie.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op  om de uitsteltijd te verlagen, klik op  om de uitsteltijd te verhogen.
▪ Sleep de schuifregelaar naar links om de uitsteltijd te verlagen, sleep de schuifregelaar naar rechts om de uitsteltijd te verhogen.

4. Klik op OK.

2.5.1.18De ingestelde oogsturing (opnieuw) kalibreren

Indien de oogsturing niet werkt zoals verwacht, kan je de oogsturing opnieuw kalibreren. Indien je andere oogsturing gebruikt of indien je andere kalibratie-
instellingen wenst in te geven, zie Het type oogsturing selecteren en kalibreren op pagina 149.

1. Kies Extra > Oogsturing > Kalibreren.
Het kalibreren wordt gestart. De gebruiker kijkt naar het eerste kalibratiepunt en vervolgt de kalibratieprocedure tot deze is voltooid.

2. Indien je werkt met:

▪ Tobii, Eyetech of MyGaze: ga naar de volgende stap.
▪ een ander type van oogsturing: ga naar de laatste stap.

3. Na de kalibratie verschijnt één van de volgende resultaten:

Achtergrond Uitleg

Groen De kalibratie is goed gelukt.

Oranje Er is minstens 1 kalibratiepunt die kan worden verbeterd.
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Achtergrond Uitleg

Rood Er is minstens 1 kalibratiepunt slecht gekalibreerd. De slechte punten
moeten opnieuw worden gekalibreerd of de kalibratie moet volledig
opnieuw gebeuren.

4. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Herkalibreren of F3 Kies deze optie, indien er teveel slecht gekalibreerde punten zijn. Bij deze
optie wordt de kalibratieprocedure opnieuw gestart en moeten alle punten
opnieuw worden gekalibreerd.

Ga terug naar stap 3.

Verbeteren of F4 Kies deze optie als er weinig punten opnieuw moeten worden gekalibeerd.
Kies een punt waarvan je de kalibratie opnieuw wil uitvoeren. De
herkalibratie van het gekozen punt kan de kalibratie van de andere punten
beïnvloeden. Bij Tobii en Eyetech wordt steeds het beste kalibratieresultaat
bewaard. Bij MyGaze wordt het laatste kalibratieresultaat bewaard.

Ga terug naar stap 3.

Aanvaarden of F5 Kies deze optie als de kalibratie goed is (bij voorkeur groene achtergrond) of
als de kalibratie aanvaardbaar is en nog moeilijk kan worden verbeterd. De
oogsturing kan onmiddellijk worden gebruikt.

Ga naar de volgende stap.

5. Gebruik de oogsturing.

2.5.1.19De kalibratie verbeteren (enkel bij Tobii)

Bij de oogsturing van Tobii kan je afzonderlijke kalibratiepunten van de oogsturing verbeteren.

OPMERKING
Bij Eyetech en MyGaze kan je enkel de kalibratie verbeteren op het einde van de kalibratieprocedure. Dus niet meer achteraf zoals bij de Tobii.

1. Kies Extra > Oogsturing > Kalibreren.
2. Kies Verbeter kalibratie.

Mind Express controleert of de huidige kalibratie die in gebruik is, overeenkomt met de laatste kalibratie van de gebruiker. Als dit niet zo is, krijg je de
melding Er werd gedetecteerd dat de oogsturingscamera NIET de laatste Mind Express kalibratie bevat. Wilt
u deze herstellen? Bij Ja zal de Mind Express kalibratie ingeladen worden en je kan verder met de volgende stap. Bij Nee wordt de procedure
afgebroken en blijft de huidige kalibratie bewaard.

3. De kalibratie verschijnt met één van de volgende resultaten:

Achtergrond Uitleg

Groen De kalibratie is goed gelukt.

Oranje Er is minstens 1 kalibratiepunt die kan worden verbeterd.

Rood Er is minstens 1 kalibratiepunt slecht gekalibreerd. De slechte punten
moeten opnieuw worden gekalibreerd of de kalibratie moet volledig
opnieuw gebeuren.

4. Kies één van de volgende opties:

Optie Uitleg

Herkalibreren of F3 Kies deze optie, indien er teveel slecht gekalibreerde punten zijn. Bij deze
optie wordt de kalibratieprocedure opnieuw gestart en moeten alle punten
opnieuw worden gekalibreerd.

Ga terug naar stap 3.

Verbeteren of F4 Kies deze optie als er weinig punten opnieuw moeten worden gekalibeerd.
Kies een punt waarvan je de kalibratie opnieuw wil uitvoeren. De
herkalibratie van het gekozen punt kan de kalibratie van de andere punten
beïnvloeden. Bij Tobii en Eyetech wordt steeds het beste kalibratieresultaat
bewaard. Bij MyGaze wordt het laatste kalibratieresultaat bewaard.

Ga terug naar stap 3.
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Optie Uitleg

Aanvaarden of F5 Kies deze optie als de kalibratie goed is (bij voorkeur groene achtergrond) of
als de kalibratie aanvaardbaar is en nog moeilijk kan worden verbeterd. De
oogsturing kan onmiddellijk worden gebruikt.

Ga naar de volgende stap.

5. Gebruik de oogsturing.

2.5.1.20De camera van de oogsturing starten

Nadat je de camera van de oogsturing hebt gestopt, kan je via het menu de camera van de oogsturing terug starten.

Kies Extra > Oogsturing > Start camera.
De camera wordt gestart en de mode Oogsturing wordt geactiveerd.

2.5.1.21De camera van de oogsturing stoppen

Je kan het gebruik van de camera bij oogsturing stoppen. Bijvoorbeeld als je een ander type camera wil gebruiken of als je volledig wil stoppen met de
oogsturing en terug mode Muis wil activeren.

Kies Extra > Oogsturing > Stop camera.
De oogsturing wordt gestopt en de mode Muis wordt geactiveerd.

2.5.1.22Ogen in pauzevak weergeven

In plaats van een vakje van het type Oogsturing: monitor te gebruiken, kan je in het vakje van het type Oogsturing: pauzeveld ook de ogen weergeven. Zo
kan je terwijl de oogsturing is gepauzeerd, controleren of de ogen goed worden waargenomen door de oogsturing. Een volle cirkel geeft weer dat het oog goed
wordt waargenomen, een holle cirkel geeft weer dat het oog niet wordt waargenomen door de oogsturing.

Het weergeven van de ogen in het pauzevak werkt NIET bij de oogsturing van Alea.

Kies Extra > Oogsturing > Ogen in pauzevak.
Om de oogsturing terug te activeren moet je het vakje opnieuw selecteren. Bij de selectie van het vakje werkt het dwellen wel, maar wordt het dwell
symbool niet weergegeven omdat de ogen worden weergegeven in dit vak.

2.5.2 Tobii

OPMERKING
Om de Tobii PCEyeGo of Tobii PCEye Mini oogsturing te laten werken op een toestel met Mind Express vanaf versie 4.3.0, moet je Gaze Interaction
Software 2.8.1.30 of hoger installeren.

Indien je nog geen PCEye software hebt geïnstalleerd op je toestel, installeer je de PCEye Software Suite. Je kan de PCEye Suite Web Installer vinden in de
groep PCEye Software Suite op de website https://www.tobiidynavox.com/support-training/downloads/pceye-1/pceye-mini2/software/.

Indien je reeds PCEye software hebt geïnstalleerd op je toestel, moet je nagaan of de software up to date is. Start het programma PCEye Update Notifier  en
download de nieuwe updates.

Om na te gaan met welke versie van de Gaze Interaction Software je werkt, start je het programma Gaze Interaction Settings  en kies je Systeeminformatie.
Sluit het programma af!

Tijdens de installatie van de PCEye Software Suite wordt het programma PCEye Configuration Guide doorlopen. Zorg dat je zeker de schermafmetingen
configureert! Ben je dit vergeten, start dan het programma PCEye Configuration Guide  en configureer de schermafmetingen.

De instellingen in Mind Express zijn exclusief voor Mind Express en hebben geen invloed op de instellingen van Gaze Interaction Settings of de instellingen
van Windows Control. Het is aanbevolen om het programma Gaze Interaction Settings  en het programma Windows Control  uit te schakelen tijdens het
gebruik van Mind Express, om zo mogelijke conflicten te vermijden.

3 Een invoegtoepassing activeren / deactiveren

In Mind Express kunnen verschillende invoegtoepassingen worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Bijvoorbeeld als je de invoegtoepassing Adresboek deactiveert, dan kan je Adresboek niet meer terugvinden in het menu.

Je kan ook geen adresboekacties en geen adresboekvakje meer toevoegen via het venster Bewerken.

1. Kies Extra > Invoegtoepassingen.
2. Vink de invoegtoepassingen aan die je wil activeren en vink de invoegtoepassingen uit die je wil deactiveren.
3. Klik op OK.

Je krijgt de melding dat Mind Express opnieuw moet worden opgestart.
4. Klik op OK.
5. Sluit Mind Express af en start Mind Express opnieuw op.
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4 De spraak instellen

De spraakuitvoer spreekt de berichten die je toewijst aan de vakjes van een communicatiekaart, luidop uit. Je kan zelf de kenmerken van de spraak bepalen,
zoals de taal, stem, stemvolume, het algemeen volume en de spreeksnelheid.

1. Kies Extra > Spraak.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Taal: de taal die je wil horen.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst Stem: de stem die je wil horen.
4. Verschuif de regelaar van Stemvolume: om het volume van de stem te wijzigen.
5. Verschuif de regelaar van Algemeen volume: om het algemene volume van het toestel te wijzigen.
6. Verschuif de regelaar van Snelheid: om de spreeksnelheid te wijzigen.
7. Klik op  om de resultaten van je instellingen te controleren.

OPMERKING
Standaard staat er 1 2 3 4 5. Je kan deze tekst vervangen door een woord of een zin.

8. Klik op OK.

5 Het uitspraakwoordenboek instellen

5.1 Het uitspraakwoordenboek instellen

Het is mogelijk dat sommige woorden niet correct worden uitgesproken. Bijvoorbeeld: namen of woorden die uit een andere taal ontleend zijn. Je kan deze
woord met hun nieuwe uitspraak toevoegen aan een uitspraakwoordenboek. Er kunnen meerdere uitspraakwoordenboeken worden toegevoegd:

▪ uitspraakwoordenboeken per taal
▪ uitspraakwoordenboeken per gebruiker, indien het toestel door meerdere personen wordt gebruikt
▪ uitspraakwoordenboeken per stem. Een Realspeak stem gebruikt een andere fonetische notatie dan een Acapela stem.

Zie ook
Een uitspraakwoordenboek gebruiken op pagina 159
Een uitspraakwoordenboek kopiëren op pagina 159
Een nieuw uitspraakwoordenboek toevoegen op pagina 159
Een uitspraakwoordenboek verwijderen op pagina 159

5.2 Een uitspraakwoordenboek gebruiken

1. Kies Extra > Uitspraakwoordenboek....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst het uitspraakwoordenboek dat je wil gebruiken.
3. Klik op OK.

5.3 Een uitspraakwoordenboek kopiëren

1. Kies Extra > Uitspraakwoordenboek....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst het uitspraakwoordenboek dat je wil kopiëren.
3. Klik op Woordenboek kopiëren .

4. Vul in het veld Naam: de naam in van het woordenboek.
5. Klik op OK.
6. Klik op OK.

5.4 Een nieuw uitspraakwoordenboek toevoegen

1. Kies Extra > Uitspraakwoordenboek....
2. Klik op Woordenboek toevoegen .

3. Vul in het veld Naam: de naam in van het woordenboek.
4. Klik op OK.
5. Klik op OK.

Zie ook
Een uitspraakwoordenboek verwijderen op pagina 159
De uitspraak van een woord wijzigen op pagina 160

5.5 Een uitspraakwoordenboek verwijderen

1. Kies Extra > Uitspraakwoordenboek....
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2. Kies in de vervolgkeuzelijst het uitspraakwoordenboek dat je wil verwijderen.
3. Klik op Woordenboek verwijderen .

4. Bevestig in het dialoogvenster Mind Express.
5. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuw uitspraakwoordenboek toevoegen op pagina 159

5.6 De uitspraak van een woord wijzigen

Indien de uitspraak van een woord niet correct is, kan je het woord met zijn nieuwe uitspraak toevoegen aan een uitspraakwoordenboek. Het woord wordt
fonetisch uitgeschreven en kan meteen worden beluisterd.

1. Kies Extra > Uitspraakwoordenboek....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst het uitspraakwoordenboek, waar je een woord wil aan toevoegen.
3. Klik in het veld Woord en vul het woord in waarvan de uitspraak niet correct is.
4. Klik in het veld Nieuwe uitspraak: en vul de correcte uitspraak in van het woord.
5. Vink eventueel Fonetisch aan als je de fonetische transcriptie hebt gebruikt in het veld Nieuwe uitspraak:.

OPMERKING
Als je Fonetisch niet aanvinkt, schrijf je het zoals je het zegt. Voor sommige woorden helpt het al om een spatie te plaatsen.

OPMERKING
Voor Realspeak is er een ander fonetisch alfabet dan voor Acapela. Zie Realspeak op pagina 177.

WAARSCHUWING
Gebruikers van Acapela op de Zingui of op de Smart moeten alles nog eens plaatsen tussen "\prn=" en "\".

6. Klik op  om de nieuwe uitspraak te beluisteren.

7. Klik op Item toevoegen .
Het woord verschijnt in de woordenlijst van het uitspraakwoordenboek.

8. Om nog woorden toe te voegen, herhaal vanaf stap 4.
9. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuw uitspraakwoordenboek toevoegen op pagina 159
Een woord uit een uitspraakwoordenboek verwijderen op pagina 160

5.7 Een woord uit een uitspraakwoordenboek verwijderen

1. Kies Extra > Uitspraakwoordenboek....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst het uitspraakwoordenboek, waar je een woord wil verwijderen.
3. Kies het woord in de woordenlijst.
4. Klik onderaan op Item verwijderen .

5. Om nog woorden te verwijderen, herhaal vanaf stap 3.
6. Klik op OK.

Zie ook
De uitspraak van een woord wijzigen op pagina 160

6 De woordvoorspelling instellen

6.1 Woordvoorspelling

Als de gebruiker in staat is om tekst te gebruiken, kan woordvoorspelling de communicatiesnelheid aanzienlijk verhogen. Je kunt Mind Express zo instellen dat
deze voorspellingen in de vakjes verschijnen. Zo kan de gebruiker van Mind Express deze voorspellingen selecteren om woorden of zinnen veel sneller te typen.
Van zodra de gebruiker een letter of een woord in de communicatiekaart selecteert, verschijnen de voorspellingen in Mind Express.

De woordvoorspeller is context gebaseerd. Dit betekent dat de woordvoorspeller niet alleen het woord dat wordt gevormd, probeert te voorspellen, maar ook het
daarop volgende woord.

6.2 Het auto-aanleren bij woordvoorspelling instellen

Je kan instellen dat nieuwe woorden of woordparen moeten worden toegevoegd aan de woordenlijst. Je kan ook de waarschijnlijkheid van veel gebruikte
woorden of woordparen laten verhogen, zodat ze de volgende keer eerder verschijnen.
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OPMERKING
Als de gebruiker vaak verkeerde woorden ingeeft, zet je de optie Auto-aanleren: het best op Niet aanleren.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Klik op Opties.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst Auto-aanleren: één van de volgende waarden:

Keuze Uitleg

Niet aanleren Er wordt niets toegevoegd aan de woordenlijst.

Frequenties leren Hoe meer een woord wordt gebruikt, hoe hoger de frequentie wordt, hoe
eerder het woord de volgende keer verschijnt in de woordvoorspeller.

Woorden leren Nieuwe woorden worden toegevoegd aan de woordenlijst en de frequentie
van bestaande woorden wordt aangepast.

Woordparen leren Opeenvolgende woorden waarvan de woorden reeds een bepaalde frequentie
hebben worden toegevoegd aan de woordenlijst. Van bestaande woordparen
wordt de frequentie van het woordpaar aangepast.

Alles leren Zowel frequenties, woorden als woordparen worden aangeleerd.

4. Klik op OK.

Zie ook
De hoofdlettergevoeligheid bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
De minimale lengte bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
Het maximum aantal herhalingen bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
De prioriteit van recente woorden bij woordvoorspelling instellen op pagina 166
Hoofdlettergebruik bij woordvoorspelling instellen op pagina 166

6.3 Een nieuwe woordvoorspellingslijst toevoegen

Voor gebruikers met een beperkte woordenschat kan een nieuwe woordvoorspellingslijst worden toegevoegd, die minder woorden en woordparen bevat dan de
standaard woordvoorspellingslijst.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Klik op Nieuw.
3. Geef in het veld Lijstnaam: een naam in voor de nieuwe lijst.
4. Klik op OK.
5. Klik op OK.

Zie ook
Een woordvoorspellingslijst kopiëren op pagina 161
Een woordvoorspellingslijst verwijderen op pagina 161

6.4 Een woordvoorspellingslijst kopiëren

Als je de standaard woordvoorspellingslijst wil behouden en een persoonlijke woordvoorspellingslijst wil aanmaken, kan je de woordvoorspellingslijst kopiëren.
De gekopieerde woordvoorspellingslijst kan je dan aanpassen door woorden uit de lijst te verwijderen of de frequentie aan te passen.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst die je wil kopiëren.
3. Klik op Kopiëren .

4. Geef in het veld Lijstnaam: een naam in voor de nieuwe lijst.
5. Klik op OK.
6. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuwe woordvoorspellingslijst toevoegen op pagina 161
Een woordvoorspellingslijst verwijderen op pagina 161

6.5 Een woordvoorspellingslijst verwijderen

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst die je wil verwijderen.
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3. Klik op Verwijderen .

4. Bevestig in het dialoogvenster Mind Express.
5. Klik op OK.

Zie ook
Een nieuwe woordvoorspellingslijst toevoegen op pagina 161
Een woordvoorspellingslijst kopiëren op pagina 161

6.6 Een woord aan de woordvoorspellingslijst toevoegen

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst.
3. Klik op Bewerken .

4. Klik op Nieuw item toevoegen .

5. Vul in het veld Nieuw: het woord in.
6. Vul in het veld Frequentie: de frequentie in.

TIP
Een frequentie tussen 150 en 200 zorgt ervoor dat het woord snel verschijnt. Lagere frequenties laten het woord niet snel verschijnen en hogere
frequenties laten het woord zeer snel verschijnen.

7. Klik op OK.
8. Herhaal vanaf stap 4 om nog andere woorden toe te voegen.
9. Klik op OK.
10. Klik op OK.

Zie ook
Een woord uit de woordvoorspellingslijst verwijderen op pagina 162
De frequentie van een woord in de woordvoorspellingslijst aanpassen op pagina 162

6.7 Een woord uit de woordvoorspellingslijst verwijderen

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst.
3. Klik op Bewerken .

4. Geef in het zoekvak het woord of de eerste letter(s) van het woord in.
5. Klik op Zoeken .

De lijst met de woorden verschijnt samen met de frequentie.
6. Kies het woord in de lijst.

OPMERKING
Om meerdere opeenvolgende woorden te selecteren, gebruik Shift, om meerdere niet-opeenvolgende woorden te selecteren, gebruik Ctrl.

7. Klik op Verwijderen .

8. Klik op OK.
9. Klik op OK.

Zie ook
Een woord aan de woordvoorspellingslijst toevoegen op pagina 162
De frequentie van een woord in de woordvoorspellingslijst aanpassen op pagina 162

6.8 De frequentie van een woord in de woordvoorspellingslijst aanpassen

Bij het aanpassen van de frequentie van een woord, zal het woord vlugger (verhoging van de frequentie) of minder vlug (verlaging van de frequentie) worden
voorspeld.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst.
3. Klik op Bewerken .

4. Geef in het zoekvak het woord of de eerste letter(s) van het woord in.
5. Klik op Zoeken .

De lijst met de woorden verschijnt samen met de frequentie.
6. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies het woord in de lijst en klik op .
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▪ Dubbelklik op het woord.
7. Pas de frequentie aan in het veld Frequentie.

TIP
Een frequentie tussen 150 en 200 zorgt ervoor dat het woord snel verschijnt. Lagere frequenties laten het woord niet snel verschijnen en hogere
frequenties laten het woord zeer snel verschijnen.

8. Klik op OK.
9. Klik op OK.
10. Klik op OK.

Zie ook
Een woord aan de woordvoorspellingslijst toevoegen op pagina 162
Een woord uit de woordvoorspellingslijst verwijderen op pagina 162

6.9 Een woordpaar aanmaken

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst.
3. Klik op Bewerken .

4. Geef in het zoekvak het woord of de eerste letter(s) van het woord in.
5. Klik op Zoeken .

De lijst met de woorden verschijnt samen met de frequentie.
6. Kies het woord in de lijst.

OPMERKING
Indien er woordparen bestaan met het geselecteerde woord verschijnt de knop . Indien de knop niet verschijnt en er dus er nog geen woordparen
bestaan met het geselecteerde woord, ga verder met stap 8.

7. Klik op Toon woordparen 

8. Klik op Nieuw item toevoegen .

9. Vul in het veld Nieuw: het woordpaar aan door het tweede woord in te geven na de spatie.

OPMERKING
Indien er nog geen woordparen bestonden met het geselecteerde woord, dan geef je in het veld Nieuw: het volledige woordpaar in. De woorden
worden gescheiden door een spatie.

10. Vul in het veld Frequentie: de frequentie in.

TIP
Een frequentie tussen 150 en 200 zorgt ervoor dat het woordpaar snel verschijnt. Lagere frequenties laten het woordpaar niet snel verschijnen en
hogere frequenties laten het woordpaar zeer snel verschijnen.

11. Klik op OK.
12. Herhaal vanaf stap 8 om nog andere woordparen te maken met het geselecteerde woord.
13. Klik op OK.
14. Klik op OK.

Zie ook
De frequentie van een woordpaar aanpassen op pagina 163

6.10 De frequentie van een woordpaar aanpassen

Bij het aanpassen van de frequentie van een woordpaar, zal het woordpaar vlugger (verhoging van de frequentie) of minder vlug (verlaging van de frequentie)
worden voorspeld.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst.
3. Klik op Bewerken .

4. Geef in het zoekvak het woord of de eerste letter(s) van het woord in.
5. Klik op Zoeken .

De lijst met de woorden verschijnt samen met de frequentie.
6. Kies het woord in de lijst.

OPMERKING
Indien er woordparen bestaan met het geselecteerde woord verschijnt de knop .

7. Klik op Toon woordparen .

8. Klik op Nieuw item toevoegen .

9. Vul in het veld Nieuw: het woordpaar aan door het tweede woord in te geven na de spatie.
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10. Vul in het veld Frequentie: de frequentie in.

TIP
Een frequentie tussen 150 en 200 zorgt ervoor dat het woord snel verschijnt. Lagere frequenties laten het woord niet snel verschijnen en hogere
frequenties laten het woord zeer snel verschijnen.

11. Klik op OK.
12. Herhaal vanaf stap 8 om nog andere woordparen te maken met het geselecteerde woord.
13. Klik op OK.
14. Klik op OK.
15. Klik op OK.

Zie ook
Een woordpaar aanmaken op pagina 163

6.11 Een afkorting aan de woordvoorspellingslijst toevoegen

Voor afkortingen die zijn toegevoegd aan de woordvoorspellingslijst wordt bij het ingeven van de afkorting de betekenis van de afkorting voorgesteld in de
vakjes van de woordvoorspeller.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst.
3. Klik op Afkortingen .

4. Klik op Nieuw item toevoegen .

5. Geef in het veld Afkorting: de afkorting in.
6. Geef in het veld Voluit: de voluitgeschreven betekenis van de afkorting in.
7. Klik op OK.
8. Klik op OK.
9. Klik op OK.

Zie ook
Een afkorting in de woordvoorspellingslijst aanpassen op pagina 164
Een afkorting uit de woordvoorspellingslijst verwijderen op pagina 164

6.12 Een afkorting in de woordvoorspellingslijst aanpassen

Voor afkortingen die zijn toegevoegd aan de woordvoorspellingslijst wordt bij het ingeven van de afkorting de betekenis van de afkorting voorgesteld in de
vakjes van de woordvoorspeller.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst.
3. Klik op Afkortingen .

4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies de afkorting in de lijst en klik op .
▪ Dubbelklik op de afkorting.

5. Pas de betekenis van de afkorting aan in het veld Voluit:.
6. Klik op OK.
7. Klik op OK.
8. Klik op OK.

Zie ook
Een afkorting aan de woordvoorspellingslijst toevoegen op pagina 164
Een afkorting uit de woordvoorspellingslijst verwijderen op pagina 164

6.13 Een afkorting uit de woordvoorspellingslijst verwijderen

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst.
3. Klik op Afkortingen .

4. Kies de afkorting in de lijst.

OPMERKING
Om meerdere opeenvolgende afkortingen te selecteren, gebruik Shift. Om meerdere niet-opeenvolgende afkortingen te selecteren, gebruik Ctrl.

5. Klik op Verwijderen .
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6. Klik op OK.
7. Klik op OK.

Zie ook
Een afkorting aan de woordvoorspellingslijst toevoegen op pagina 164
Een afkorting in de woordvoorspellingslijst aanpassen op pagina 164

6.14 Een startwoord toevoegen, wijzigen of verwijderen

De startwoorden zijn woorden die worden weergegeven aan het begin van een nieuwe zin. Je kan startwoorden toevoegen, wijzigen en verwijderen.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Kies in de vervolgkeuzelijst de woordvoorspellingslijst.
3. Klik op Startwoorden .

4. Voer één van de volgende handelingen uit:

Om een startwoord ... Actie

toe te voegen Klik in het venster na het laatste startwoord. Geef een spatie of komma in en
typ vervolgens het nieuwe startwoord in.

te wijzigen Klik op het startwoord dat je wil wijzigen. Wijzig het startwoord.

te verwijderen Dubbelklik op het startwoord. Druk op Delete.

5. Klik op OK.
6. Klik op OK.

6.15 De hoofdlettergevoeligheid bij woordvoorspelling instellen

Als je wil dat bij de woordvoorspelling rekening wordt gehouden met hoofdletters, dien je de hoofdlettergevoeligheid in te stellen.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Klik op Opties.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Vink Hoofdlettergevoelig aan, de woordvoorspeller houdt rekening met ingegeven hoofdletters.
▪ Vink Hoofdlettergevoelig uit, de woordvoorspeller houdt geen rekening met ingegeven hoofdletters.

4. Klik op OK.

Zie ook
De minimale lengte bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
Het maximum aantal herhalingen bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
De prioriteit van recente woorden bij woordvoorspelling instellen op pagina 166
Het auto-aanleren bij woordvoorspelling instellen op pagina 160
Hoofdlettergebruik bij woordvoorspelling instellen op pagina 166

6.16 De minimale lengte bij woordvoorspelling instellen

Je kan het minimum aantal tekens instellen dat de woordvoorspelling langer moet zijn dan het huidige geschreven woord.

OPMERKING
Stel je een lage waarde in dan duurt de woordvoorspelling langer. Stel je een hoge waarde in dan zullen de woorden met kortere lengte niet meer worden
voorspeld.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Klik op Opties.
3. Pas in het veld Minimum extra letters bij voorspelling: de waarde aan met de pijltjes.

Je kan waarden kiezen tussen 0 en 10.
4. Klik op OK.

Zie ook
De hoofdlettergevoeligheid bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
Het maximum aantal herhalingen bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
De prioriteit van recente woorden bij woordvoorspelling instellen op pagina 166
Het auto-aanleren bij woordvoorspelling instellen op pagina 160
Hoofdlettergebruik bij woordvoorspelling instellen op pagina 166
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6.17 Het maximum aantal herhalingen bij woordvoorspelling instellen

Je kan instellen hoeveel keer een woordvoorspelling kan worden voorgesteld. Als het woord nog niet gekozen is na het opgegeven aantal herhalingen, dan zal
het woord niet meer worden weergegeven maar vervangen worden door een ander woord.

OPMERKING
Stel je een lage waarde in dan worden de woorden weinig herhaald. Stel je een hoge waarde in dan zullen de woorden langere tijd worden weergegeven,
maar nemen ze de plaats in van andere woorden.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Klik op Opties.
3. Pas in het veld Maximum herhalingen: de waarde aan met de pijltjes.

Je kan waarden kiezen tussen 1 en 10.
4. Klik op OK.

Zie ook
De hoofdlettergevoeligheid bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
De minimale lengte bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
De prioriteit van recente woorden bij woordvoorspelling instellen op pagina 166
Het auto-aanleren bij woordvoorspelling instellen op pagina 160
Hoofdlettergebruik bij woordvoorspelling instellen op pagina 166

6.18 De prioriteit van recente woorden bij woordvoorspelling instellen

Je kan instellen dat recent gebruikte woorden een hogere waarschijnlijkheid krijgen, waardoor ze bij een volgende woordvoorspelling eerder worden getoond.

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Klik op Opties.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst Prioriteit recentheid: een van de volgende waarden:

Keuze Uitleg

Geen Er wordt geen rekening gehouden met woorden die reeds werden gebruikt.

Laag De woorden die reeds werden gebruikt krijgen een iets hogere frequentie en
worden dus iets vlugger voorspeld.

Normaal De woorden die reeds werden gebruikt krijgen een normale verhoging van
de frequentie en worden dus vlugger voorspeld.

Hoog De woorden die reeds werden gebruikt krijgen een grote verhoging van de
frequentie en worden dus extra vlug voorspeld.

4. Klik op OK.

Zie ook
De hoofdlettergevoeligheid bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
De minimale lengte bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
Het maximum aantal herhalingen bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
Het auto-aanleren bij woordvoorspelling instellen op pagina 160
Hoofdlettergebruik bij woordvoorspelling instellen op pagina 166

6.19 Hoofdlettergebruik bij woordvoorspelling instellen

Je kan een automatisch een hoofdletter weergeven na een punt (.), een uitroepteken (!) of een vraagteken (?).

1. Kies Extra > Woordvoorspelling....
2. Klik op Opties.
3. Vink de optie Hoofdletter na '.', '!', '?' aan.
4. Klik op OK.

Zie ook
De hoofdlettergevoeligheid bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
De minimale lengte bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
Het maximum aantal herhalingen bij woordvoorspelling instellen op pagina 165
De prioriteit van recente woorden bij woordvoorspelling instellen op pagina 166
Het auto-aanleren bij woordvoorspelling instellen op pagina 160
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7 De zinsvoorspelling instellen

7.1 Zinsvoorspelling

Als de gebruiker in staat is om tekst te gebruiken, kan zinsvoorspelling de communicatiesnelheid aanzienlijk verhogen. Je kunt Mind Express zo instellen
dat deze voorspellingen in de vakjes verschijnen. Zo kan de gebruiker deze voorspellingen selecteren. Van zodra de gebruiker een letter of een woord in de
communicatiekaart selecteert, verschijnen de voorspellingen in de voorspellingsvakjes van Mind Express. Zinsvoorspelling zoekt naar zinnen. Als je het woord
'thee' invoert, zal de zinsvoorspelling bijvoorbeeld de zin 'Ik wil een kopje thee' voorspellen.

OPMERKING
Wanneer je Mind Express voor het eerst gebruikt, is zinsvoorspelling leeg.

7.2 Een zin in de zinsvoorspellingslijst zoeken

1. Kies Extra > Zinsvoorspelling....
2. Klik in het veld bovenaan.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Geef een woord in die voorkomt in de zin.
▪ Geef een deel van de zin in.

4. Klik op de knop Zoeken.
De zinnen die beantwoorden aan de zoekopdracht verschijnen.

5. Klik op OK.

Zie ook
Een zin aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen op pagina 167
Automatisch zinnen aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen op pagina 167
Een zin in de zinsvoorspellingslijst aanpassen op pagina 167
Een zin uit de zinsvoorspellingslijst verwijderen op pagina 168

7.3 Een zin aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen

1. Kies Extra > Zinsvoorspelling....
2. Klik op Zin toevoegen .

3. Vul in het veld Zin: de zin in.
4. Vul in het veld Frequentie: de frequentie in.

TIP
Een frequentie tussen 150 en 200 zorgt ervoor dat de zin snel verschijnt. Lagere frequenties laten de zin niet snel verschijnen en hogere frequenties
laten de zin zeer snel verschijnen.

5. Klik op OK.

Zie ook
Een zin in de zinsvoorspellingslijst zoeken op pagina 167
Automatisch zinnen aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen op pagina 167
Een zin in de zinsvoorspellingslijst aanpassen op pagina 167
Een zin uit de zinsvoorspellingslijst verwijderen op pagina 168

7.4 Automatisch zinnen aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen

Wanneer je Mind Express voor het eerst gebruikt, is zinsvoorspelling leeg. Om de zinsvoorspellinglijst snel aan te vullen kan je automatisch zinnen toevoegen
bij het lezen ervan.

1. Kies Extra > Zinsvoorspelling....
2. Vink onderaan de optie Zinnen toevoegen bij lezen van Notitie aan.
3. Klik op OK.

Zolang deze optie is aangevinkt, zal iedere zin die wordt gelezen, worden toegevoegd aan de zinsvoorspellingslijst.

Zie ook
Een zin in de zinsvoorspellingslijst zoeken op pagina 167
Een zin aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen op pagina 167
Een zin in de zinsvoorspellingslijst aanpassen op pagina 167
Een zin uit de zinsvoorspellingslijst verwijderen op pagina 168

7.5 Een zin in de zinsvoorspellingslijst aanpassen

1. Kies Extra > Zinsvoorspelling....
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2. Zoek de zin die je wil aanpassen. Een zin in de zinsvoorspellingslijst zoeken op pagina 167
3. Klik op de zin die je wil aanpassen.
4. Klik op Zin aanpassen .

5. Wijzig eventueel de zin in het veld Zin: en/of wijzig eventueel de frequentie van de zin in het veld Frequentie:.
6. Tik op OK.

Zie ook
Een zin in de zinsvoorspellingslijst zoeken op pagina 167
Een zin aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen op pagina 167
Automatisch zinnen aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen op pagina 167
Een zin uit de zinsvoorspellingslijst verwijderen op pagina 168

7.6 Een zin uit de zinsvoorspellingslijst verwijderen

1. Kies Extra > Zinsvoorspelling....
2. Zoek de zin die je wil verwijderen. Een zin in de zinsvoorspellingslijst zoeken op pagina 167
3. Klik op de zin die je wil verwijderen.
4. Klik op Item verwijderen .

5. Bevestig in het dialoogvenster Mind Express.
6. Klik op OK.

Zie ook
Een zin in de zinsvoorspellingslijst zoeken op pagina 167
Een zin aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen op pagina 167
Automatisch zinnen aan de zinsvoorspellingslijst toevoegen op pagina 167
Een zin in de zinsvoorspellingslijst aanpassen op pagina 167

8 Een symbolenset in- of uitschakelen

8.1 Een symbolenset in- of uitschakelen

Als je bepaalde symbolenset niet wenst te updaten of te gebruiken in Mind Express kan het handig zijn om deze uit te schakelen.

1. Kies Extra > Symbolensets....
2. Vink de symbolensets uit die je niet wenst te gebruiken. Vink de symbolensets aan die je wel wenst te gebruiken.
3. Klik op OK.

Zie ook
Gebruik symbolensets van Mind Express weergeven op pagina 19

9 De gebruikerspecifieke opties instellen

9.1 De opstartopties instellen

Je kan instellen in welke mode Mind Express moet opstarten, of de titelbalk en het menu zichtbaar moet zijn, of de toegang tot het menu is beschermd door een
wachtwoord, welk document moet verschijnen bij de opstart, of het venster van Mind Express steeds het bovenliggende venster moet blijven.

1. Kies Extra > Opties.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Opstarten in: in welke mode je wil opstarten:

▪ Muis
▪ Joystick
▪ Scanning
▪ Oogsturing

OPMERKING
Bij sommige toestellen (bijvoorbeeld de Smart kan je enkel in mode Muis opstarten.

3. Kies in de vervolgkeuzelijst Opstarten met: één van de volgende keuzes:

▪ Titelbalk en menu, om te starten met de titelbalk en het menu zichtbaar. Kies deze optie alleen als de gebruiker vertrouwd is met het instellen van
het toestel.

▪ Enkel titelbalk, om op te starten met het menu verborgen. Dit is een aanbevolen optie om mee op te starten voor een gebruiker die ook het Mind
Express venster mag minimaliseren, verkleinen of afsluiten.

▪ Geen titelbalk/geen menu, om op te starten met de titelbalk en het menu verborgen. Dit is de aanbevolen optie om mee op te starten voor een
gebruiker die binnen het Mind Express venster moet blijven.
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OPMERKING
Bij sommige toestellen (bijvoorbeeld de Smart kan je enkel kiezen tussen opstarten met Menu en Geen menu.

TIP
Indien het menu en de titelbalk verborgen is, druk dan op ESC om ze terug zichtbaar te maken.

TIP
Om het menu en de titelbalk terug te verbergen, rechtsklik op de titelbalk of menubalk en kies de optie Titelbalk tonen om zowel titelbalk als menu
te verbergen of kies de optie Menu tonen om enkel de menubalk te verbergen.

4. Vink eventueel de optie Menu wachtwoord: aan. Geef een wachtwoord in.
Als het menu verborgen is én er is een menu wachtwoord dan kunnen er geen sneltoetsen meer worden gebruikt.
Bij het laten verschijnen van het menu, zal een wachtwoord worden gevraagd.

5. Vink eventueel de optie Start document: aan.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de map waar het bestand zich bevindt.
7. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op het bestand en klik op Openen.
▪ Dubbelklik op het bestand.

8. Vink de optie Home knop: aan en klik op  om het document te selecteren die moet worden geopend als er op de Home knop wordt gedrukt.

De Home knop bevindt zich uiterst rechts in de menubalk.

9. Vink eventueel de optie Altijd op voorgrond aan.
Het venster van Mind Express wordt steeds als bovenliggende venster weergegeven.

10. Klik op OK.

Zie ook
De bewerkopties instellen op pagina 169
De opname instellen op pagina 170
Het typen in een notitie toelaten op pagina 170
De programmataal instellen op pagina 170
De tijdnotatie instellen op pagina 171
Wijzigingen automatisch laten opslaan op pagina 171

9.2 Het document in een apparaatweergave weergeven

Je kan de communicatiekaart weergeven in het formaat van het apparaat waarvoor je de communicatiekaart wil maken. Zo kan je op je computer een
communicatiekaart maken die reeds het formaat heeft dat geschikt is voor het toestel. Zo weet je nog voor je de communicatiekaart overzet naar het toestel of
alles goed leesbaar en goed wordt weergegeven.

1. Kies Extra > Opties.
2. Vink de optie Apparaat mode aan en kies in de vervolgkeuzelijst de gewenste weergave.

Voorbeeld: Zingui 2
3. Klik op OK.

9.3 De bewerkopties instellen

Je kan een indicator laten weergeven dat je in de mode Bewerken bezig bent en je kan ook toelaten dat je snel vanuit mode Muis naar de mode Bewerken kan.

1. Kies Extra > Opties.
2. Vink eventueel de optie Indicator mode Bewerken aan.

Onderaan het venster zal een gekleurde balk knipperen wanneer de gebruiker zich in de mode Bewerken bevindt.
3. Klik eventueel op het gekleurd vakje naast de optie Indicator mode Bewerken, selecteer een kleur en klik op OK.
4. Vink eventueel de optie Bewerken via rechtsklik in muismode aan.

Je kan onmiddellijk vanuit mode Muis naar de mode Bewerken via de rechtermuisknop.

Zie ook
De opstartopties instellen op pagina 168
De opname instellen op pagina 170
Het typen in een notitie toelaten op pagina 170
De programmataal instellen op pagina 170
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De tijdnotatie instellen op pagina 171
Wijzigingen automatisch laten opslaan op pagina 171

9.4 De opname instellen

Je kan instellen dat er in mode Muis mag worden opgenomen. De opnames kunnen automatisch worden opgeschoond wat het volume en de ruis betreft.

1. Kies Extra > Opties.
2. Vink de optie Snelle opname aan en kies in de vervolgkeuzelijst Na [x] seconden, na hoeveel seconden het dialoogvenster opname moet verschijnen.

Voorbeeld: Nadat je het vakje 5 seconden aangeklikt hebt gehouden, verschijnt het dialoogvenster opname.

OPMERKING
Bij de Smart en de Zingui wordt het huidige document automatisch opgeslagen na het maken van een snelle opname.

3. Vink naast het veld Opnemen: eventueel de volgende opties aan:

Optie Uitleg

AGC AGC (Automatic Gain Control) zorgt er voor dat alle opnames ongeveer
hetzelfde volume hebben.

Ruisonderdrukking Deze optie verwijdert de ruis van de opnames. Bij opnames in een stille
omgeving kan je best de ruisonderdrukking uitzetten. Bij het gebruik van de
optie ruisonderdrukking kunnen sisgeluiden verloren gaan.

4. Klik op OK.

Zie ook
De opstartopties instellen op pagina 168
De bewerkopties instellen op pagina 169
Het typen in een notitie toelaten op pagina 170
De programmataal instellen op pagina 170
De tijdnotatie instellen op pagina 171
Wijzigingen automatisch laten opslaan op pagina 171

9.5 Het typen in een notitie toelaten

Je kan toelaten dat er mode Muis via het toetsenbord rechtstreeks in de notitie mag worden getypt.

WAARSCHUWING
Zet deze optie altijd aan! Tenzij in spelletjes waar er geen wijzigingen mogen worden doorgevoerd in het notitievak.

1. Kies Extra > Opties.
2. Vink eventueel de optie Typen toelaten in Notitie aan.

Zie ook
De opstartopties instellen op pagina 168
De bewerkopties instellen op pagina 169
De opname instellen op pagina 170
De programmataal instellen op pagina 170
De tijdnotatie instellen op pagina 171
Wijzigingen automatisch laten opslaan op pagina 171

9.6 De programmataal instellen

De taal van het programma of de interface kan worden aangepast aan de taal van de gebruiker.

1. Kies Extra > Opties.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Programmataal: de taal waarin je Mind Express wil gebruiken.
3. Klik op OK.

Zie ook
De opstartopties instellen op pagina 168
De bewerkopties instellen op pagina 169
De opname instellen op pagina 170
Het typen in een notitie toelaten op pagina 170
De tijdnotatie instellen op pagina 171
Wijzigingen automatisch laten opslaan op pagina 171
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9.7 De tijdnotatie instellen

1. Kies Extra > Opties.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tijdnotatie:, één van de volgende keuzes:

▪ 24u (15:30), de tijd wordt als 24-uursklok weergegeven.
▪ 12u (3:30), de tijd wordt als 12-uursklok weergegeven.
▪ AM/PM (3:30 PM), de tijd wordt weergegeven met de indicatie AM (voormiddag) en PM (namiddag).

3. Klik op OK.

Zie ook
De opstartopties instellen op pagina 168
De bewerkopties instellen op pagina 169
De opname instellen op pagina 170
Het typen in een notitie toelaten op pagina 170
De programmataal instellen op pagina 170
Wijzigingen automatisch laten opslaan op pagina 171

9.8 De eenheid van het formaat instellen

Je kan de meeteenheid van Mind Express instellen in mm of in inches. Zo wordt bij het afdrukken van de pagina en bij het instellen van de voorkeuren van het
document het formaat in de ingestelde eenheid weergegeven.

1. Kies Extra > Opties.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Afmetingen eenheid één van de volgende eenheden:

▪ mm
▪ inch

3. Klik op OK.

9.9 Wijzigingen automatisch laten opslaan

Je kan de wijzigingen die je maakt in een document automatisch laten opslaan. Je kan zelf de tijdspanne instellen waarin dit moet gebeuren. Deze optie is handig
als je het document aan het bewerken bent. Zet deze optie uit als er niets mag worden gewijzigd aan het document.

1. Kies Extra > Opties.
2. Vink de optie Wijzigingen opslaan elke X minuten aan.
3. Geef in om de hoeveel minuten de wijzigingen moeten worden opgeslagen. Je kan een waarde ingeven tussen 1 en 15.

Zie ook
De opstartopties instellen op pagina 168
De bewerkopties instellen op pagina 169
De opname instellen op pagina 170
Het typen in een notitie toelaten op pagina 170
De programmataal instellen op pagina 170
De tijdnotatie instellen op pagina 171
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1 De Bliss Editor

1.1 De Bliss Editor

De Bliss Editor is een invoegtoepassing voor Mind Express waarmee je jouw eigen Bliss-symbolen kunt aanmaken. De Bliss Editor is gebaseerd op de standaard
Bliss-regels. Je kan de basisvormen gebruiken om nieuwe Bliss-symbolen aan te maken of je kan bestaande Bliss-symbolen combineren.

De symbolen die je aanmaakt met de Bliss Editor worden automatisch toegevoegd aan de Bliss-symbolenset.

Basisregels:

▪ De standaardruimte voor Bliss omvat een bovenste (4) en onderste (2) lijn of de hemellijn (4) en de aardlijn (2). Dit zijn de twee dikke lijnen in het
rooster. De afstand tussen deze twee lijnen is de standaardafstand (3). Dit betekent dat het Bliss-symbool (1) altijd tussen deze twee lijnen wordt
geplaatst, met slechts een paar uitzonderingen.

▪ Op 1/4 van de standaardafstand (3) van de hemellijnen worden indicatoren geplaatst. Dit kan ook een kwart boven het bovenste gedeelte van het Bliss-
symbool zijn als dat Bliss-symbool zelf de bovenste lijn overschrijdt. Indicatoren geven een grammaticale betekenis aan een Bliss-symbool.

▪ Op 1/8 van de standaardafstand (3) van de hemellijn worden wijzers geplaatst. Wijzers worden gebruikt om te "wijzen naar" een deel van het symbool.
▪ Voor samengestelde symbolen is de afstand tussen de verschillende delen 1/4 van de standaardafstand (3).

1.2 De Bliss Editor starten

1. Open een communicatiekaart.
2. Kies Bewerken > Mode bewerken (F2).
3. Bewerk het vakje (F5).
4. Kies Bliss in de vervolgkeuzelijst van de symbolensets.
5. Selecteer een Bliss-symbool in de lijst.
6. Rechtsklik op de voorbeeldweergave van het symbool en kies Symbool bewerken in het snelmenu.

OPMERKING
Een ervaren computergebruiker kan de Bliss Editor ook openen door naar de map C:\Program Files (x86)\Mind Express 4 te gaan
en het bestand BlissEd.exe te openen

De dialoogvensters Bliss Editor en BasisSymbool verschijnen.

1.3 Een nieuw Bliss-symbool aanmaken

Je kan een nieuw Bliss-symbool aanmaken door:

▪ basisvormen van Bliss te gebruiken

▪ bestaande Bliss-symbolen te combineren.

1. Start de Bliss Editor. Zie De Bliss Editor starten op pagina 173.
2. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op Nieuw symbool 
▪ Kies Symbolen > Nieuw
▪ Druk op Ctrl + N.

3. Vul in het dialoogvenster Hernoemen de naam in van het nieuwe symbool.
4. Klik op OK.
5. Voer één van de volgende handelingen uit:

Invoegen van een ... Procedure

basissymbool 1. Kies Invoegen > Basissymbool of klik op Voeg basis symbool  in
de werkbalk.

2. Klik op een symbool uit de lijst.

Bliss-symbool 1. Kies Invoegen > Bliss-symbool of klik op Voeg Bliss-symbool in de
werkbalk.

2. Kies een symbool uit de lijst of typ de naam van het symbool in het veld
Symbool.

3. Klik op Invoegen.

6. Herhaal de vorige stap om nog symbolen in te voegen.
7. Verplaats eventueel de symbolen door te verslepen.

OPMERKING
Maak eventueel gebruik van Knippen, Kopiëren en Plakken om het symbool aan te maken.
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8. Kies in Woordsoort één van de volgende opties:

▪ Werkwoord
▪ Zelfst.nw.
▪ Bijv.nw.
▪ Pers. vnw.
▪ Onbepaald

9. Om het symbool op te slaan, voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Bestand > Opslaan.
▪ Klik op Opslaan  in de werkbalk.

Zie ook
Een Bliss-symbool verwijderen op pagina 174

1.4 De onderdelen van een Bliss-symbool groeperen

Je kan de onderdelen van een symbool groeperen. Van zodra een symbool gegroepeerd is, kan je de afzonderlijke delen niet meer selecteren. Als je op een deel
van het symbool klikt, wordt het volledige symbool geselecteerd.

1. Start de Bliss Editor. Zie De Bliss Editor starten op pagina 173.
2. Selecteer het eerste onderdeel of symbool.
3. Houd Shift ingedrukt en selecteer de overige onderdelen of symbolen.
4. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op Groeperen  in de werkbalk.
▪ Druk op Ctrl + G.
▪ Kies Symbolen > Groeperen

Zie ook
Een Bliss-symbool degroeperen op pagina 174

1.5 Een Bliss-symbool degroeperen

Gegroepeerde onderdelen van een symbool kan je opnieuw degroeperen. Van zodra een symbool gedegroepeerd is, kan je de afzonderlijke delen opnieuw
selecteren.

1. Start de Bliss Editor. Zie De Bliss Editor starten op pagina 173.
2. Selecteer het onderdeel of symbool.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Klik op Groep opheffen  in de werkbalk.
▪ Druk op Ctrl + U.
▪ Kies Symbolen > Groep opheffen

Zie ook
De onderdelen van een Bliss-symbool groeperen op pagina 174

1.6 Een Bliss-symbool verwijderen

Enkel een zelfaangemaakt Bliss-symbool kan worden verwijderd. De Bliss-symbolen uit de standaard symbolenset kunnen niet worden verwijderd.

1. Start de Bliss Editor. Zie De Bliss Editor starten op pagina 173.
2. Kies eventueel het symbool in de vervolgkeuzelijst Naam.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

▪ Kies Symbolen > Verwijderen.
▪ Klik op Wissen  in de werkbalk.

4. Bevestig in het dialoogvenster Bliss Editor.

Zie ook
Een nieuw Bliss-symbool aanmaken op pagina 173

2 De gedeelde mediabibliotheek

Als je graag wil werken met een gedeelde mediabibliotheek tussen verschillende gebruikers, dan raden wij het gebruik van Google Drive aan. Google Drive
staat voor cloud-opslag. Met Google Drive staat de gedeelde mediabibliotheek in de cloud terwijl elke gebruiker ook een kopie heeft op zijn lokale schijf. Als de
gebruiker iets verandert aan zijn lokale mediabiliotheek, zal de Google Drive automatisch synchroniseren met de cloud en de aanpassingen van de gebruiker op
die manier in de cloud plaatsen. Op die manier zal de cloud altijd de recentste versie hebben.
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Bovendien wordt elke verandering in de cloud ook doorgegeven aan alle toestellen die een lokale kopie hebben en wordt de lokale kopie bij alle gebruikers ook
meteen aangepast. Er wordt dus voortdurend gesynchroniseerd tussen alle toestellen en elk toestel ontvangt dus ook direct de wijzigingen die door een gebruiker
op een toestel worden uitgevoerd.

Voordelen:

1. Je werkt met een kopie op de lokale schijf van het toestel waarop je werkt, waardoor je sneller kan werken dan via een netwerkschijf. Je bent niet meer
afhankelijk van server-hardware of server-infrastructuur. Het wegvallen van de netwerkverbinding komt niet voor. Netwerkschijven kunnen in Windows,
zeker in Wifi-netwerken, af en toe problemen geven.

2. Je bent niet beperkt tot de netwerk-infrastructuur om met een gedeelde mediabibliotheek te werken. Zo kunnen gebruikers ook thuis verder werken met
Mind Express op hun eigen toestel met dezelfde mediabibliotheek. Gebruikers kunnen vanop verschillende locaties hun werk delen. Een internetverbinding
volstaat.

3. Je kan blijven werken ook als de internetverbinding tijdelijk is verbroken. Je beschikt altijd over een lokale kopie.
4. Je hebt meteen een gratis en veilige back-up van de mediabibliotheek in de cloud zodat je geen data kan verliezen. Enkel jij en de andere gebruikers hebben

toegang tot de gedeelde mediabibliotheek in de cloud. De toegang gebeurt via je Google account.
5. Google Drive voorziet 15GB gratis opslag. Dit is voor de meeste Mind Express installaties ruim voldoende. Indien je meer ruimte nodig hebt, kan je voor

een bedrag van 20€ per jaar de opslag uitbreiden naar 100GB.

TIP
Indien Google Drive geen optie is, kan je ook Dropbox of OneDrive (van Microsoft) gebruiken. Het principe blijft hetzelfde. Wij bevelen Google Drive aan
omdat je hier 15GB gratis opslag krijgt.

3 Een gedeelde mediabibliotheek installeren

Hieronder wordt de procedure weergegeven voor het installeren van de gedeelde mediabibliotheek via Google Drive.

1. Maak een map aan op je toestel waar je de mediabibliotheek wil plaatsen.
Voorbeeld: C:\Mind Express Media Library
Als je voor elke toestel dezelfde naam en dezelfde plaats kiest voor deze map, is dit gemakkelijker in onderhoud.

2. Maak een Google account aan. Zie https://accounts.google.com.
3. Installeer Google Drive op alle toestellen waar je wil werken met de gedeelde mediabibliotheek. Zie https://www.google.com/intl/nl_be/drive/download/.
4. Geef je Google account in om met Google Drive te kunnen werken.
5. Kies het tabblad Synchronisatieopties in het dialoogvenster Voorkeuren - Google Drive.
6. Kies Alleen deze mappen synchroniseren.
7. Kies de aangemaakte map C:\Mind Express Media Library.
8. Klik op Toepassen.
9. Kopieer via de verkenner de volledige map met mediabestanden van de huidige locatie (standaard is dat C:\Users\Public\Documents\Mind

Express\Medialib) of van de netwerklocatie naar de aangemaakte Google Drive map C:\Mind Express Media Library.
Zodra je de bestanden in de Google Drive map plaatst, worden ze automatisch gesynchroniseerd naar de cloud.

10. Open via de verkenner het bestand C:\Users\Public\Documents\Mind Express\Settings\globalsettings.xml.
11. Wijzig in het bestand de paden voor DocumentFolder, ImageFolder, SoundFolder, TemplateFolder en VideoFolder naar de correcte Google Drive map.

Voorbeeld: Wijzig

<Setting key="DocumentFolder" value="C:\Users\Public\Documents\Mind Express\MediaLib\Documents\"/>

in

<Setting key="DocumentFolder" value="C:\ Mind Express Media Library\Documents\"/>

12. Sla het bestand op.
Vanaf nu is alles correct geconfigureerd. Elke wijziging zal nu automatisch naar de cloud worden gesynchroniseerd.

4 Afspelen van MP4 bestanden

Mind Express ondersteunt standaard geen MP4-bestanden. Je kan de MP4-bestanden omzetten naar een formaat dat wel wordt ondersteund door Mind Express
of je kan K-Lite installeren.

1. Download K-Lite. http://fileforum.betanews.com/detail/KLite-Mega-Codec-Pack.
2. Voer het programma uit.
3. Kies Simple als Installation Mode.
4. Klik steeds op Next en klik tenslotte op Finish.

5 Fonetische tekens

De fonetische tekens die worden gebruikt in Mind Express zijn:

▪ Realspeak
▪ Acapela
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5.1 Acapela

Tabel 2: Klinkers en tweeklanken

Symbool Transcriptie Zoals in:

I b I1 t bid

E b E1 t bed

Y b Y1 t s buts

O b O1 s bos

@ r e1 d @ rede

i b i1 t bied

e b e1 t beet

y b y1 t buut

2 b 21 k beuk

a b a1 t baat

u b u1 k boek

o b o1 t boot

Ei b Ei1 t bijt

9y b 9y1 t buit

Au b Au1 t bout

E: k A r j E:1 r @ carrière

E~ t E~1 b r @ timbre

A~ S A~ s O~1 chanson

O~ b O~ b O~1 bonbon

A b A1 k bak

Tabel 3: Medeklinkers

Symbool Transcriptie Zoals in:

p p A1 t pad

t t A1 k tak

tj p O1 tj @ potje

k k A1 t kat

b b A1 t bad

d d A1 k dak

g z A1 g d u k zakdoek

f f i1 t s fiets

s s A1 p sap

S S a1 l sjaal

x l A1 x lach

v v A1 t vat

z z A1 t zat

Z p l A n t a1 Z @ plantage

G r e1 G @ regen

h h 9y1 s huis

w s n e1 w @ sneeuwen
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Symbool Transcriptie Zoals in:

j a1 j @ aaien

l A1 l @ alle

r h a1 r haar

m m A1 t mat

n n A1 t nat

N l A1 N lang

nj A1 nj @ r anjer

Zie ook
Realspeak op pagina 177

5.2 Realspeak

Tabel 4: Klinkers en tweeklanken

Symbool Transcriptie Zoals in:

A ‘pAk pak

a ‘pars paars

E ‘pEt pet

e ‘vel veel

I ‘pIt pit

i ‘pit Piet

O ‘pÖt pot

o ‘pot poot

u ‘vut voet

$ ‘d$ de

y vyr vuur

^ p^t put

e+ ‘be+k beuk

E&I ‘hE&I hij

^&y ‘t^&yn tuin

A&u ‘vrA&u vrouw

E: Pri.’mE:r primair

A%~ A%~.gA.Z$.’mEnt engagement

E%~ LE%~.Z$.’ri lingerie

O%~ bO%~.’bO%~ bonbon

E+%~ PAr.’fE+%~ parfum

E+ E+.vr$ oeuvre

Tabel 5: Medeklinkers

Symbool Transcriptie Zoals in:

p ‘pot poot

b ‘bot boot

t ‘tun toen

d ‘dun doen
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Symbool Transcriptie Zoals in:

k ‘zAk zak

f ‘fits fiets

v ‘vel veel

s ‘sAp sap

z ‘zAp zap

S ‘Sal sjaal

Z Zur.’nal journaal

x ‘lAx lach

G ‘Gut goed

g ‘zAg.duk zakdoek

w ‘niw nieuw

l ‘lAx lach

r ‘rot rood

j ‘jot jood

h ‘hut hoed

m ‘mut moed

n ‘nit niet

nK ‘bAnK bang

n~ ‘bAn~o banjo

? (glottal stop) G$’?ar.z$lt geaarzeld

Zie ook
Acapela op pagina 175

6 Sneltoetsen

Sneltoets Uitleg

Backspace Om in mode Bewerken het label van een vakje te wissen.

Om het laatste teken in een notitie te wissen. Hiervoor moet de optie Typen
toelaten in Notitie aangevinkt zijn.

Zie Het typen in een notitie toelaten op pagina 170)

Ctrl + A Alles selecteren.

Ctrl + C Kopiëren.

Ctrl + D Om in de mode Muis op zoek te gaan naar pagina's waar een bepaald label of
een bepaalde actie in voorkomt.

Ctrl + F Om in de mode Bewerken kan je op zoek gaan naar een label of een actie.

Ctrl + F10 Om een communicatiekaart gemakkelijk te vertalen met behulp van de
vertaaloptie.

Ctrl + F11 Om van een communicatiekaart gemakkelijk de symbolen te vervangen uit de
ene symbolenset door symbolen uit een andere symbolenset.

Ctrl + F9 Om op een uitgebreide communicatiekaart met verschillende pagina's, een
symbool te vervangen door een ander symbool.

Ctrl + G Om naar een zelfgekozen pagina te navigeren.

Om symbolen te groeperen in de Bliss Editor.
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Sneltoets Uitleg

Ctrl + I Het label en de tekst wordt vastgezet. Bij het typen wordt enkel het symbool
van het geselecteerde vakje gewijzigd.

Ctrl + L Het symbool en de tekst wordt vastgezet. Bij het typen wordt enkel het label
van het geselecteerde vakje gewijzigd.

Ctrl + M Het symbool en het label wordt vastgezet. Bij het typen wordt enkel de tekst
van het geselecteerde vakje gewijzigd.

Ctrl + N Om een nieuw bestand te maken in Mind Express.

Om een nieuw Bliss-symbool aan te maken in de Bliss Editor.

Ctrl + O Om een bestand te openen uit de mediabibliotheek.

Ctrl + pijl-links Vorige stijl.

Ctrl + pijl-omhoog Vorige afbeelding.

Ctrl + pijl-omlaag Volgende afbeelding.

Ctrl + pijl-rechts Volgende stijl.

Ctrl + S Om een bestand op te slaan.

Ctrl + Shift + C Om schermafdruk te maken van de pagina.

Ctrl + Shift + I Om het vakje zichtbaar / onzichtbaar te maken in mode Bewerken.

Ctrl + Shift + U Om het vakje selecteerbaar / niet-selecteerbaar te maken in mode Bewerken.

Ctrl + Shift + M Om de mediabibliotheek te openen.

Ctrl + Shift + V Om de genomen schermafdruk te plakken in een vakje.

Ctrl + U Om een Bliss-symbool te degroeperen in de Bliss Editor.

Ctrl + V Plakken.

Ctrl + X Knippen.

Ctrl + Y Opnieuw.

Ctrl + Z Ongedaan maken.

Delete Om in mode Bewerken op een pagina van het type Rooster de inhoud van
een vakje te wissen of op een pagina van het type Freestyle een vakje te
verwijderen.

End Om naar de laatste pagina te gaan.

ESC Om de menu en de titelbalk zichtbaar te maken.

F1 Opent de Help van Mind Express.

F2 Wisselen tussen mode Bewerken en Muis.

F3 Om het volgende vakje te zoeken dat voldoet aan de ingegeven zoekopdracht.

F4 Vakjes invullen.

F5 Open het venster Bewerken, nadat je in mode Bewerken een vakje hebt
geselecteerd.

F6 Open of sluit het venster Symbolen.

F7 Open of sluit het venster Acties.

F8 Open het venster Pagina-instellingen.

F9 Open het venster Stijlinstellingen.
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Sneltoets Uitleg

Home Om naar de eerste pagina te gaan.

Insert Voeg een nieuwe pagina toe.

Page Down Om naar de volgende pagina te gaan.

Page Up Om naar de vorige pagina te gaan.

Shift + Ctrl + F8 Om de dubbele stijlen te verwijderen.

Shift + Delete Wis het symbool, label en tekst van een vakje. De stijl van het vakje blijft
behouden.

Shift + Insert Voeg een nieuwe pagina toe en maak een link naar deze nieuwe pagina.

Shift + Tab Selecteer het vorige vakje.

Tab Selecteer het volgende vakje.

7 De weblicentie beheren

7.1 Een account aanmaken

Om het softwarepakket met weblicentie te kunnen gebruiken, moet je eerst een account aanmaken.

1. Open het softwarepakket.
Voorbeeld: Sprint

2. Klik op Account maken.
3. Vul het serienummer in.

Voorbeeld: SPR12345-AB67C890
Je hebt het serienummer via e-mail ontvangen.

4. Vul de rest van de gegevens in.
5. Klik op OK.

7.2 Je weblicentie beheren

Via my.jabbla.com kan je je weblicentie beheren. Je kan bekijken hoeveel licenties je bezit en hoelang de licenties geldig zijn. Je kan ook:

▪ gebruikers, groepen, beheerders toevoegen, aanpassen, verwijderen,

▪ licenties voor een gebruiker of een groep reserveren.

1. Surf naar my.jabbla.com.
2. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op OK.

7.3 Een gebruiker toevoegen

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Open de groep waar je de gebruiker wil toevoegen.
3. Kies  >  Gebruiker toevoegen.

4. Vul de gegevens in en klik op OK.

7.4 Een beheerder toevoegen

Als beheerder kan je productdetails bekijken (aantal licenties en de geldigheid) en kan je in je eigen groep en alle onderliggende groepen:

▪ gebruikers, groepen, beheerders toevoegen, aanpassen, verwijderen,

▪ licenties voor een gebruiker of een groep reserveren.

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Open de groep waar je de beheerder wil toevoegen.

De beheerder zal enkel de gebruikers binnen de groep en in de subgroepen kunnen beheren.
3. Kies  >  Beheerder toevoegen.

4. Vul de gegevens in en klik op OK.
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7.5 Een groep toevoegen

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Open de groep waar je de groep wil toevoegen.
3. Kies  >  Groep toevoegen.

4. Vul de gegevens in en klik op OK.

7.6 Een klas toevoegen

Je kan op 2 manieren een klas toevoegen:

▪ Je voegt één gebruiker toe met de naam van de klas (bijvoorbeeld: Computerklas), zie Een gebruiker toevoegen op pagina 180. Je kent de nodige
licenties aan de gebruiker toe (bijvoorbeeld: 20), zie Meerdere licenties aan een gebruiker toekennen op pagina 181.

▪ Je voegt een groep toe met de naam van de klas (bijvoorbeeld: Computerklas), zie Een groep toevoegen op pagina 180. Je maakt 20 gebruikers aan in
de groep, zie Een gebruiker toevoegen op pagina 180.

7.7 De gegevens van een gebruiker wijzigen

Je kan de naam, het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker aanpassen.

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Klik op de gebruiker of klik op  naast de gebruiker.

3. Wijzig in het tabblad Account de gegevens van de gebruiker en klik op OK.

7.8 De naam van een groep wijzigen

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Klik op  naast de groep.

3. Wijzig de naam van de groep en klik op OK.

7.9 Het aantal licenties en de geldigheid van de licenties bekijken

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Klik op  Producten.

De Productdetails verschijnen. Het aantal licenties vind je terug naast Aantal licenties en de geldigheid vind je terug naast Beveiliging.

OPMERKING
Je vindt het aantal licenties en de geldigheid van de licenties ook terug naast het serienummer in het startscherm.

7.10 Meerdere licenties aan een gebruiker toekennen

Voorbeeld: Je maakt de gebruiker "Zorgklas" aan voor een klas en kent 20 licenties toe. Er kunnen tezelfdertijd 20 leerlingen aanmelden met de gebruikersnaam
"Zorgklas", op voorwaarde dat er nog 20 licenties vrij ter beschikking zijn.

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Zoek de gebruiker en klik naast de gebruiker op .

3. Kies het tabblad GEAVANCEERD.
4. Vul het Aantal licenties in.

Dit aantal is het aantal gebruikers dat met deze gebruikersnaam kan aanmelden.
5. Indien gewenst: vink de optie Licenties reserveren aan als je de licenties steeds voorrang wil geven.

OPMERKING
Gereserveerde licenties kunnen niet meer worden gebruikt door andere gebruikers! Niet-gereserveerde licenties kunnen niet worden gegarandeerd
maar blijven wel beschikbaar voor andere gebruikers indien ze niet worden gebruikt.

6. Klik op OK.

7.11 Een licentie voor een gebruiker reserveren

Je kan een gebruiker voorrang geven op het gebruik van een licentie door een licentie te reserveren. De gereserveerde licentie kan enkel door deze gebruiker
worden gebruikt.
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Bijvoorbeeld: je hebt een weblicentie met 10 licenties. Je reserveert voor 2 gebruikers een licentie. Deze gebruikers kunnen altijd gebruik maken van het
softwarepakket. Er blijven nog 8 licenties over, die vrij ter beschikking zijn van de andere gebruikers.

Je kan ook voor één gebruiker meerdere licenties reserveren.

Bijvoorbeeld: om de licentie te gebruiken voor een volledige klas is er één gebruiker aangemaakt waarvoor er 20 licenties zijn gereserveerd. Alle leerlingen
loggen aan met dezelfde gebruiker. Elke aangemelde leerling maakt gebruik van 1 van de 20 gereserveerde licenties van deze gebruiker.

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Zoek de gebruiker en klik naast de gebruiker op .

3. Kies het tabblad GEAVANCEERD.
4. Vink de optie Licenties reserveren aan en vul het aantal te reserveren licenties in.
5. Vink de optie Vervaldatum voor gebruik van software aan en geef de datum in waarop de reservatie vervalt.
6. Klik op OK.

7.12 Licenties voor een groep reserveren

De gereserveerde licenties kunnen enkel door de gebruikers van deze groep worden gebruikt.

Bijvoorbeeld: een school schaft 100 licenties aan. Ze maken voor iedere klas een groep aan en reserveren voor iedere groep 10 licenties. Door per groep een
beheerder toe te voegen, kunnen de licenties verder worden beheerd.

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Zoek de groep en klik naast de groep op .

3. Vink de optie Licenties reserveren aan en vul het aantal te reserveren licenties in.
4. Klik op OK.

7.13 Het gebruik van de software in de tijd beperken (gebruiker)

Je kan het gebruik van de software voor een gebruiker beperken in de tijd door een vervaldatum in te geven.

Bijvoorbeeld: een leerling krijgt toegang tot het softwarepakket tot het einde van het schooljaar.

Als de gebruiker is toegevoegd aan een groep waaraan er een vervaldatum is toegekend dan is de vroegste vervaldatum geldig.

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Zoek de gebruiker en klik naast de gebruiker op .

3. Kies het tabblad GEAVANCEERD.
4. Vink de optie Vervaldatum voor gebruik van software aan en geef de datum in waarop de software niet meer kan worden gebruikt.
5. Klik op OK.

7.14 Het gebruik van de software in de tijd beperken (groep)

Je kan het gebruik van een licentie door een groep beperken in de tijd door een vervaldatum in te geven.

Bijvoorbeeld: een groep krijgt toegang tot het softwarepakket tot het einde van het schooljaar.

Als de gebruiker is toegevoegd aan een groep waaraan er een vervaldatum is toegekend dan is de vroegste vervaldatum geldig.

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Zoek de groep en klik naast de groep op .

3. Kies het tabblad GEAVANCEERD.
4. Vink de optie Vervaldatum voor gebruik van software aan en geef de datum in waarop de software niet meer kan worden gebruikt.
5. Klik op OK.

7.15 Aan een gebruiker beheersrechten toekennen

Om de weblicenties te beheren binnen een bepaalde groep, moet de gebruiker beschikken over beheersrechten. De gebruiker moet ook worden toegevoegd aan
de groep of op een hoger niveau dan de groep staan om de groep te kunnen beheren.

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Zoek de gebruiker en klik naast de gebruiker op .

3. Kies het tabblad GEAVANCEERD.
4. Vink de optie Beheerder aan.
5. Klik op OK.

In de lijst verschijnt  voor de gebruikersnaam.

E Bijlagen182
7 De weblicentie beheren

my.jabbla.com
my.jabbla.com
my.jabbla.com
my.jabbla.com
my.jabbla.com


Mind Express

7.16 De beheersrechten van een gebruiker verwijderen

Als een gebruiker niet meer hoeft te beschikken over de nodige rechten om de weblicenties te beheren, verwijder je de beheersrechten. Als de gebruiker ook
geen licenties meer nodig heeft, kan je de gebruiker ook verwijderen.

1. Meld je aan op my.jabbla.com.
2. Zoek de gebruiker en klik naast de gebruiker op .

3. Kies het tabblad GEAVANCEERD.
4. Vink de optie Beheerder uit.
5. Klik op OK.

In de lijst verschijnt  voor de gebruikersnaam.

7.17 Een gebruiker of een groep verwijderen

Het verwijderen van een groep of gebruiker is permanent en kan niet worden ongedaan gemaakt!

1. Klik op  naast de gebruiker of de groep.

2. Bevestig in het dialoogvenster.

7.18 Navigeren

1. Klik op een groep om de groep te openen.
2. Klik in het kruimelpad (breadcrumbs) op de naam van de groep om terug te keren.

Voorbeeld:

7.19 Bij het weblicentiebeheer afmelden

Je wordt automatisch na 5 minuten automatisch afgemeld. Je kan ook zelf afmelden.

Klik op  Afmelden.
Het aanmeldvenster verschijnt.

E Bijlagen
7 De weblicentie beheren

183

my.jabbla.com


Mind Express

Index

A
Aanmeldingsvenster bij opstarten tonen 131
Acapela 175
Account

aanmaken 180
Achtergrond

instellen 40
van agenda instellen 75

Actie
Adresboek 72
Agenda 76
Batterij 69
Bellen 108
Berichten 107
Camera 78
Datum/tijd 70
Diavoorstelling 78
Dynamische lijsten 112
E-mail 82
Fonetisch 83
Ga naar niveau 85
Gebruiker 85
Geluid 63
GEWA 88
Grammatica 68
Internet 93, 93, 94, 94, 95
Log 97
Mobi 118
Mobi 2 119
Muziek en video 98, 99, 100, 101
Notitie 66
Omgevingsbediening 91
oogsturing 126
Open document 63
Rekenmachine 103
script 126
Smart 3 122
Start programma 105
Telefoon 107
Tellus 4 119
Tellus 5 119
Vergelijken 102, 102
Volume 113
Wachten 113
Wijzig vakje 58
Windows Controle 114
Zingui 2 120

Actief venster wijzigen 115
Activatiecode

ingeven 19
telefonisch aanvragen 18
via e-mail aanvragen 18

Activiteit
toevoegen 73
verwijderen 74
wijzigen 73

Adresboek
actie toevoegen 72

Adresboekvakje 71
Afbeelding

aan mediabibliotheek toevoegen 29
aan mediabibliotheek toevoegen via verkenner 29
van gebruiker wijzigen 129
van internet in vakje plakken 59

Afkorting
aan woordvoorspellingslijst toevoegen 164
in woordvoorspellingslijst aanpassen 164
uit woordvoorspellingslijst verwijderen 164

Afmelden 183
Afsluiten 26
Afspeellijst

voor muziek maken 99
voor video maken 100

Afspraak
toevoegen 73
wijzigen 73

Agenda
achtergrond instellen 75
actie toevoegen 76
activiteit toevoegen 73
activiteit verwijderen 74
activiteit wijzigen 73
alarm toevoegen 74
alarm verwijderen 75
alarm wijzigen 75
bekijken 72
maken 76

Agendavakje 76
Alarm

toevoegen 74
verwijderen 75
wijzigen 75

Alea 148
Animated gif

actie toevoegen 58
Auditieve feedback instellen

bij muisselectie 138
bij scanningselectie 145

Auditieve scanning instellen 145
Auto-aanleren 160

B
Back-up

naar verschillende toestellen overzetten 90
Back-up maken

van GEWA infraroodcodes 88
van infraroodcodes 90

Back-up SMS'en terugzetten 106
Back-up terugzetten

van GEWA infraroodcodes 88
van infraroodcodes 90

Batterij
niveau laten voorlezen 69

184



Mind Express

niveau weergeven 69
Bediening 23
Beheerder

toevoegen 180
Beheersrechten

toekennen aan gebruiker 182
verwijderen bij een gebruiker 182

Bellen
actie toevoegen 108
contactpersoon uit adresboek bellen 107
geadresseerde bellen 106
ingegeven nummer bellen 106
nummer bellen 106

Bericht
actie toevoegen 107

Bestand
beveiligd bestand openen 24
bewerken 24
importeren 37
onlangs geopend bestand openen 24
openen 23
opslaan 24
van Zingui/Smart importeren 121, 122

Beta 12
Beveiligd bestand

openen 24
Beveiliging

wijzigen 22
Beveiligingssleutel

wijzigen 22
Bewerken

contactpersoon 71
eigenschappen van document 33
mode 24
opties instellen 169
symbool 47
vakje 44

Bijlage
aan e-mail toevoegen 83

Bliss
Editor starten 173

Bliss Editor
starten 173

Bliss-symbool
maken 173
onderdelen degroeperen 174
onderdelen groeperen 174
verwijderen 174
weergave aanpassen 49

Bluetooth 84
Boardmaker bestand

importeren 38

C
Camera

actie toevoegen 78
Camera oogsturing

starten 158
stoppen 158

Cameravakje 77
Carla

bestand openen 24
Communicatiekaart 22
COM-poort

instellen 87
Contactpersoon

bellen 106

bewerken 71
toevoegen 70
uit adresboek bellen 107
uit adresboek SMS'en 109
verwijderen 71

Cursor
bewegingen registreren 97
geregistreerde bewegingen weergeven 97

D
Dag

laten voorlezen 70
Datum

laten voorlezen 70
Diagramvakje 124
Diavoorstelling

actie toevoegen 78
Diavoorstellingvakje 78
Document

aan mediabibliotheek toevoegen 29, 30
aan mediabibliotheek toevoegen via dubbelklikken 31
aan mediabibliotheek toevoegen via importeren 31
aan mediabibliotheek toevoegen via verkenner 30
eigenschappen bewerken 33
eigenschappen opvragen 33
exporteren 33
formaat instellen 34, 36
importeren 37
kopiëren 32
koppelingen weergeven 34
naar Zingui/Smart 3 exporteren 120, 122
nieuw document maken 32
openen vanuit een ander document 63
van Zingui/Smart importeren 121, 122
voorkeuren instellen 34

Doelgroep 14
Dropbox 174
Dwell

geheugentijd instellen bij muisselectie 136
geheugentijd instellen bij oogsturing 155
indicator instellen bij joystickselectie 140
indicator instellen bij muisselectie 135
indicator instellen bij oogsturing 153
selectie instellen bij joystickselectie 140
selectie instellen bij muisselectie 135
selectie instellen bij oogsturing 153
start en stop instellen 137
tijd instellen bij joystickselectie 141
tijd instellen bij muisselectie 136
tijd instellen bij oogsturing 155

Dynamische lijst
actie toevoegen 112
bewerken (werkwijze 1) 110
bewerken (werkwijze 2) 110
inhoud aanpassen 112
items sorteren 111
item toevoegen 111
item verwijderen 112
maken 110
meerdere items toevoegen 111
vakje toevoegen 111

Dynamische lijsten vakje 112
Dynamische pagina's 116

185



Mind Express

Dynamisch pagina vakje 117

E
Eddy

instellen 84
tekst wissen 85
verbinding maken (via het menu) 84
verbinding verbreken (via het menu) 85
wat is de Eddy? 84
zoeken 84

Edge 148
Eenheid

instellen 171
Eigenschappen

van document bewerken 33
van document opvragen 33
van vakje aanpassen 57

E-mail
actie toevoegen 82
als bijlage verzenden 81
beheren 83
bijlage toevoegen 83
geluid instellen 80
instellen 79
onderwerp toevoegen 82
visuele feedback instellen 80

E-mailadres
wijzigen 181

E-mailvakje 81
Exporteren

gebruikersgegevens 131
huidige document naar Zingui/Smart 3 120, 122
logbestand 96
stijlenset 54
van document 33

Eyetech 148

F
Favorieten instellen 92
Feedback

auditieve feedback instellen bij muisselectie 138
auditieve feedback instellen bij scanningselectie 145

Fonetisch
actie toevoegen 83

Fonetische transcriptie 175, 177
Formaat

instellen 34, 36
Foto nemen

Smart3 123
Freestyle 42
Frequentie

van woord in woordvoorspellingslijst aanpassen 162
woordpaar aanpassen 163

G
Gaze Interaction Software 158
Geadresseerde

bellen 106
SMS'en 108

Gebeurtenis
toevoegen 73
wijzigen 73

Gebruiker
actie toevoegen 85
afbeelding wijzigen 129
beheersrechten toekennen 182
beheersrechten verwijderen 182
e-mailadres wijzigen 181
gebruik beperken in de tijd 182
instellen 129
meerdere licenties toekennen 181
naam wijzigen 130, 181
startdocument wijzigen 130
toevoegen 129, 180
verwijderen 131, 183
wachtwoord wijzigen 130, 181

Gebruikersgegevens
exporteren 131
importeren 132

Geldigheid 181
Geluid

actie toevoegen 63
bij selecteren weergeven bij joystickselectie 142
bij selecteren weergeven bij muisselectie 137
bij selecteren weergeven bij oogsturing 153
bij selecteren weergeven bij scanningselectie 144
bij stappen weergeven 144

GEWA
actie toevoegen 88
back-up maken 88
back-up terugzetten 88
COM-poort instellen 87
infraroodcode aanleren 87
infraroodcode uitsturen 88

Google Drive 174
Grammatica 68
Grid bestand

importeren 37
Groep

gebruik beperken in de tijd 182
naam wijzigen 181
toevoegen 180
verwijderen 183

H
HASP

wijzigen 22
Heatmap

registratie aanzetten 97
Hoofdlettergebruik

bij woordvoorspelling instellen 166
Hoofdlettergevoeligheid

bij woordvoorspelling instellen 165

I
ID

vakje 58
Importeren

bestand 37
bestand van Zingui/Smart importeren 121, 122
Boardmaker bestand 38
gebruikersgegevens 132

186



Mind Express

Grid bestand 37
stijlenset 54

Inches 171
Indicator

dwellindicator instellen bij joystickselectie 140
dwellindicator instellen bij muisselectie 135
dwellindicator instellen bij oogsturing 153
selectie instellen 134, 153

Indicator mode Bewerken 22, 169
Infraroodcode

aanleren 89, 91
aanleren (in mode Bewerken) 89
back-up maken 88, 90
back-up terugzetten 88, 90
GEWA infraroodcode aanleren 87
uitsturen 88, 91

Inloggen
met andere gebruiker 131

Installatie
aangepaste installatie 17
standaardinstallatie 16

Internet
elementen-actie toevoegen 94
favorieten-actie toevoegen 94
favorieten instellen 92
filter uitschakelen 92
navigeer-actie toevoegen 93
scroll-actie toevoegen 93
startpagina instellen 91
typen-actie toevoegen 95

Internetvakje 93
Invoegtoepassing activeren 158

J
JabblaIR 87, 89
Joystickbediening 23
Joystickselectie

dwellindicator instellen 140
dwellselectie instellen 140
dwelltijd instellen 141
geluid bij selectie weergeven 142
geselecteerd vakje vergroot weergeven 139
selecteren bij indrukken of loslaten instellen 140
selectie-indicator automatisch laten overspringen 140
selectie-indicator automatisch laten stappen 142
selectie-indicator instellen 138
uitsteltijd na selectie instellen 142

K
Kalibratie

verbeteren (enkel bij Tobii) 157
Kalibreren

oogsturing 149, 149, 156
Klas

meerdere licenties toekennen 181
toevoegen 181

Klikgedrag analyseren 96
Klok

toevoegen 70
Knipperen

aanzetten/uitzetten 156
instellen 155

Knippertijd
instellen 155

Kolom
invoegen 40
verwijderen 40

Kopie
maken van document 32

Koppeling
weergeven 34

L
Label

aanpassen 49
scrollen (actie) 58
snel aanpassen 49
standaardlabel terugzetten 49
wijzigen (actie) 58
wissen 49

Licentie
aanpassen 25
aantal 181
activeren 18, 18, 19
activeren via internet 19
geldigheid 181
meerdere toekennen 181
reserveren (gebruiker) 181
reserveren (groep) 182
verwijderen via internet 20
verwijderen via verwijdercode 21

Logbestand
exporteren 96
verwijderen 96

Loggen
aanzetten/afzetten 96
actie toevoegen 97
frequentie aanzetten/afzetten 96

Logvakje 97

M
Mediabibliotheek

afbeelding toevoegen 29
afbeelding toevoegen via verkenner 29
delen 174
document toevoegen 29, 30
document toevoegen via dubbelklikken 31
document toevoegen via importeren 31
document toevoegen via verkenner 30
gedeelde installeren 175
inhoud bekijken 28
weergave wijzigen 28

Menubalk
zichtbaar maken / verbergen 168

Millimeter 171
Mind Express

afsluiten 26
installeren 16
licentie aanpassen 25
starten 22
updaten 25
updaten met internetverbinding 25
updaten zonder internetverbinding 25

Mind Express met weblicentie
starten 22

187



Mind Express

Mind Express Player 13
Mind Express Print 13
Mind Express venster

actief maken 116
wijzigen 115

Mobi
actie toevoegen 118

Mobi 2
actie toevoegen 119
weergave 169

Mode Bewerken
gekleurde balk weergeven 169
via rechtsklik in mode Muis 169

Mogelijkheden
nieuwe 4.3.2 10
nieuwe 4.3.3 10
nieuwe 4.3.4 11, 11

MP4 afspelen 175
Muis

tijdens scannen gebruiken 145
Muisaanwijzer

weergeven 134, 153
Muisbediening 23
Muisselectie

auditieve feedback instellen 138
dwell-geheugentijd instellen 136
dwellindicator instellen 135
dwellselectie instellen 135
dwelltijd instellen 136
geluid bij selectie weergeven 137
geselecteerd vakje vergroot weergeven 134
selecteren bij indrukken of loslaten instellen 134
selectie-indicator instellen 133
start en stop dwelling instellen 137
trillingmarge bij extern dwellen instellen 137
uitsteltijd na selectie instellen 137

Muziek
actie toevoegen 98
starten 98
starten, stoppen, pauzeren 101
vooruitspoelen, achteruitspoelen 101

Muziekafspeellijst
actie toevoegen 99
maken 99

my.jabbla.com
aanmelden 180
afmelden 183

Mycore
bestand openen 24

MyGaze 148

N
Naam

wijzigen (gebruiker) 181
wijzigen (groep) 181

Naam van gebruiker wijzigen 130
Navigatie 39
Navigeren 183
Niveau

actie op een ander niveau toevoegen 60
wijzigen 85

Notitie
activeren 65
afdrukken 65
laatste teken wissen 65

opslaan als bestand 68
opslaan in bestaand vakje 68
opslaan in leeg vakje 67
opties instellen 64
typen toelaten in notitie 170
vakje 64
volledig lezen 65
volledig wissen 65

O
Ogen weergeven in pauzevak 158
Omgevingsbediening

actie toevoegen 91
instellen 89

Onderwerp
toevoegen aan e-mail 82

One Drive 174
Oogsturing

actie toevoegen 126
Alea 148
camera starten 158
camera stoppen 158
dwell-geheugentijd instellen 155
dwellindicator instellen 153
dwellselectie instellen 153
dwelltijd instellen 155
Edge 148
Eyetech 148
geluid bij selectie weergeven 153
geselecteerd vakje vergroot weergeven 152
instellen 148
kalibreren 149, 156
knipperen aanzetten/uitzetten 156
knipperen instellen 155
MyGaze 148
schakelaar 155
selecteren bij indrukken of loslaten instellen 156
selectie-indicator instellen 151
Tobii 148
trillingmarge bij extern dwellen instellen 154
type selecteren en kalibreren 149
uitsteltijd na selectie instellen 156
vakje 126

Opname
instellen 170

Opslaan
documentvoorkeuren 34
wijzigingen automatisch opslaan 171

Opstart
opties instellen 168

Overzicht
nieuwe mogelijkheden 4.3.2 10
nieuwe mogelijkheden 4.3.3 10
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hoofdlettergebruik instellen 166
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