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1 Kom godt i gang
1.1 Introduktion
Velkommen til Boardmaker 7 Student Center! Med Boardmaker 7 Student Center får elever adgang til deres tildelte
Boardmaker-aktiviteter på alle kompatible enheder – i klasseværelset, derhjemme eller på farten. Undervisere kan logge
ind for at afspille aktiviteter på deres afspilningsliste, få vist og afspille lister med elevernes opgavetilskrivninger og
redigere deres egne eller elevernes indstillinger.

Lad os logge ind for at udforske og afspille aktiviteter!

Se afsnit 3.1 Systemindstillinger med hjælp til at ændre visningssproget.

1.2 Log ind for elev
1. Start Boardmaker 7 Student Center.

2. Vælg knappen Menu.

3. Vælg Log ind.
4. Vælg Elev/barn.
5. Hvis du har modtaget en QR-kode til at logge ind fra dit barns underviser, skal du logge ind ved at holde koden op

foran kameraet på enheden og scanne den.
Vælg Log ind manuelt, hvis du ikke har en QR-kode, og indtast derefter elevens brugernavn, institutions-id og
adgangskode.

Der skelnes mellem store og små bogstaver i felterne til log ind.
Oplysningerne til log ind for eleven oprettes af underviseren. Du skal kontakte underviseren, hvis du ikke
har oplysningerne eller skal ændre dem.

1.3 Log ind for underviser
1. Start Boardmaker 7 Student Center.

2. Vælg knappen Menu.

3. Vælg Log ind.
4. Vælg Underviser/forælder. Siden til Tobii Dynavoxs enkeltlogon åbnes i din webbrowser.
5. Log ind med legitimationsoplysningerne til din Tobii Dynavox-konto.
6. Vend tilbage til appen Boardmaker 7 Student Center. Du er nu logget ind.
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1.4 Brugerstartside
Brugerstartsiden er dit centrale midtpunkt. Elever kan gennemgå og afspille gratis aktiviteter i Aktivitetscenteret og
aktiviteter tildelt af underviseren i Opgavetilskrivninger. Undervisere bruger brugerstartsiden til at få adgang til hele deres
aktivitetsafspilningsliste og se aktiviteter, der er tildelt hver enkelt elev i deres klasseværelse.

1.4.1 Brugerstartside – Elever
Brugerstartsiden for elever indeholder to hovedafsnit: Aktivitetscenter og Opgavetilskrivninger.

Aktivitetscenter indeholder aktiviteter, der er organiserede i mapper, og de kan altid afspilles gratis. Vælg en mappe, og
vælg derefter aktiviteten, der skal afspilles.

Adgangsspil gør det sjovt for elever at lære en ny adgangsmetode nærmere at kende.

Figur 1.1 Brugerstartside for elever – Aktivitetscenter

Afsnittet Opgavetilskrivninger indeholder aktiviteter, der er tildelt eleven af vedkommendes underviser. Du skal først
downloade en aktivitet til din enhed, før den kan afspilles. Se afsnit 2 Afspilning af aktiviteter.

Afsnittet Opgavetilskrivninger er tomt, hvis der ikke er tildelt aktiviteter af underviseren.

Figur 1.2 Elevens brugerstartside – Opgavetilskrivninger
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1.4.2 Brugerstartside – Undervisere
Brugerstartsiden for undervisere indeholder to hovedafsnit: Aktivitetscenter (alle kontotyper) og Klasseværelse (brugere
med en professionel konto eller en områdekonto) ellerMin afspilningsliste (brugere med en personlig konto).

Aktivitetscenter indeholder aktiviteter, der er organiserede i mapper, og de kan altid afspilles gratis. Vælg en mappe, og
vælg derefter aktiviteten, der skal afspilles.

Figur 1.3 Brugerstartside for undervisere – Aktivitetscenter

Brugere med personlig konto

Vælg Min afspilningsliste for at få vist aktiviteterne i din afspilningsliste. Gennemse aktiviteterne i afspilningslisten ved at
bruge knapperne Næste og Forrige. Vælg derefter en aktivitet, der skal downloades eller afspilles. Du skal først
downloade en aktivitet til din enhed, før den kan afspilles. Se afsnit 2 Afspilning af aktiviteter.

Figur 1.4 Brugerstartside for undervisere – Min afspilningsliste (personlig konto)

Brugere med professionel eller områdekonto

Vælg Klasseværelse for at få adgang til Min afspilningsliste og Mine elever. Gennemse aktiviteterne i afspilningslisten

6 1 Kom godt i gang Boardmaker 7 Student Center Brugervejledning v.1.0 - da-DK



ved at bruge knapperne Næste og Forrige. Vælg derefter en aktivitet, der skal downloades eller afspilles. Du skal først
downloade en aktivitet til din enhed, før den kan afspilles. Se afsnit 2 Afspilning af aktiviteter.

Figur 1.5 Brugerstartside til undervisere – Klasseværelse – Min afspilningsliste (professionel eller områdekonto)

Vælg Mine elever under Klasseværelse for at få vist alle dine elever. Vælg en elev for at få vist vedkommendes tildelte
aktiviteter.

Figur 1.6 Brugerstartside til undervisere – Klasseværelse – Mine elever (professionel eller områdekonto)
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Vælg en aktivitet i listen med elevens tildelte aktiviteter for at downloade eller afspille aktiviteten. Du skal først downloade
en aktivitet til din enhed, før den kan afspilles. Se afsnit 2 Afspilning af aktiviteter.

Figur 1.7 Brugerstartside til undervisere – Klasseværelse – Opgavetilskrivninger til elev (professionel eller områdekonto)

Vælg menu Menu, og vælg derefter Tilbage til klasseværelse for at afslutte visningen af elevens
opgavetilskrivninger.

Gå til myBoardmaker.com for at redigere underviserens afspilningsliste eller elevens opgavetilskrivninger.
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2 Afspilning af aktiviteter
Afspil en aktivitet for at interagere med aktiviteten! Når der afspilles en aktivitet fra en elevs opgavetilskrivninger, deles
brugsdataene med elevens underviser. Se afsnit 2.2 Elevbrug og præstationstrackingmed flere oplysninger.

Gå til myBoardmaker.com for at redigere elevens opgavetilskrivninger og underviserens afspilningsliste.

Aktiviteter, som du allerede har downloadet til din enhed,
er markeret med farve og kan afspilles nu med eller uden
forbindelse til internettet. Vælg en aktivitet, der skal
afspilles.

Aktiviteter, som ikke er downloadet, vises med farven grå
samt et downloadikon, og du kan ikke afspille dem eller få
adgang til dem offline. Vælg en aktivitet, der skal
downloades og gøres tilgængelig for afspilning i
Boardmaker 7 Student Center, mens du er tilsluttet
internettet.

2.1 Afspilningstilstand

1 Aktivitetstitel – Navnet på aktiviteten, der
afspilles.

3 Stop aktivitet – Stop afspilning af aktivitet, og vend
tilbage til brugerstartsiden.

2 Menu – Vælg for at få adgang til Indstillinger eller
Gå til Snap.

4 Stopknap (valgfri) – Se afsnit 3.4 Skærmmed
oplysninger om konfiguration af knappen.

2.2 Elevbrug og præstationstracking
Boardmaker 7 Student Center sender rapporter med data om elevens brug til elevens underviser på myBoardmaker.com.
Dataene i rapporterne omfatter navnet på aktiviteterne, som eleven har afspillet, samt hvor lang tid og hvornår. Visse
aktiviteter er designet med yderligere muligheder for præstationstracking, fx rigtige og forkerte svar, indtastninger i
tekstfelter mm.
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Elevbrug og præstationsdata indsamles for aktiviteter, der afspilles på en elevs afspilningsliste, uanset om eleven eller
underviseren er logget ind. Der indsamles ikke brugs- og præstationsdata for aktiviteter, der afspilles på underviserens
afspilningsliste (Min afspilningsliste).
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3 Brugerindstillinger
Undervisere med en professionel eller områdekonto kan redigere indstillingerne for både deres egen konto og
elevens konto. Undervisere redigerer deres egne indstillinger på skærmen Klasseværelse. Vælg
Klasseværelse,Mine elever, og vælg derefter en elev, når du som underviser skal redigere en elevs
indstillinger (du skal være logget ind på din underviserkonto). Du kan derefter få adgang til indstillingerne
nedenfor, der viser indstillingerne for den valgte elev, og ændre dem.

3.1 Systemindstillinger
Sådan får du vist og ændrer systemindstillingerne:

1. Vælg knappen Menu.

2. Vælg Indstillinger.

● Sprog – Indstil sprog for softwaren. Vælg Redigér for at skifte sprog.
● Om – Oplysninger om softwaren, herunder versionsnummer og produktkode-id.

3.2 Adgangsmetode
Sådan får du vist og ændrer indstillingerne for adgangsmetoden:

1. Vælg knappen Menu.

2. Vælg Indstillinger.
3. Vælg Adgangsmetode.

3.2.1 Berøring
Det er standardindstillingen i softwaren. Objektet aktiveres straks, når det vælges.

Indstillinger for Simpel Berøring
● Hørbart stikord – Når funktionen er aktiveret, udtales et hørbart stikord, når markøren placeres over en genstand.

3.2.2 Touch-enter
Touch-enter virker som berøring ved, at du skal klikke for at vælge. Fordelen ved touch-enter er, at du kan justere holde-
og slippetid for at undgå utilsigtede valg til understøttelse af motorikbevægelser.

Adgangsmetoden er velegnet til en elev, der kan bruge en mus, men som har begrænsede motoriske færdigheder, der
forårsager reduceret præcision.

Indstillinger for Touch-enter
● Holdetid – Du klikker på et objekt og holder musen nede i et angivet tidsrum (holdetid) for at forhindre utilsigtede

valg, når du skal vælge et objekt. Holdetid angiver tidsrummet, hvor du skal opretholde kontakten med et
skærmobjekt (hold museknappen nede), før objektet vælges.

● Slippetid – Slippetid er tidsrummet efter valg af et skærmobjekt, hvor softwaren ikke accepterer nye valg. Det kan
hjælpe med til at undgå utilsigtede valg. Nedtællingen af slippetiden begynder, når museknappen slippes.
Nedtællingen starter igen, hvis der vælges et andet objekt, før vinduet med slippetid lukker

● Hørbart stikord – Når funktionen er aktiveret, udtales et hørbart stikord, når markøren placeres over en genstand.
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3.2.3 Touch-slip
Du klikker på et objekt, holder museknappen nede i et angivet tidsrum (holdetid) og slipper derefter museknappen.
Objektet vælges, når museknappen slippes. Du kan også justere slippetiden for adgangsmetoden.

Adgangsmetoden er velegnet til en elev med begrænsede motoriske færdigheder.

Indstillinger for Touch-slip
● Holdetid – Du klikker på et objekt og holder musen nede i et angivet tidsrum (holdetid) for at forhindre utilsigtede

valg, når du skal vælge et objekt. Holdetid angiver tidsrummet, hvor du skal opretholde kontakten med et
skærmobjekt (hold museknappen nede), før objektet vælges.

● Slippetid – Slippetid er tidsrummet efter valg af et skærmobjekt, hvor softwaren ikke accepterer nye valg. Det kan
hjælpe med til at undgå utilsigtede valg. Nedtællingen af slippetiden begynder, når museknappen slippes.
Nedtællingen starter igen, hvis der vælges et andet objekt, før vinduet med slippetid lukker.

● Markering – Vælg typografi og farve til markeringen ved valg af et objekt.
● Hørbart stikord – Når funktionen er aktiveret, udtales et hørbart stikord, når markøren placeres over en genstand.

3.2.4 Scanning
Scanning er den ideelle valgmetode, hvis dine motoriske færdigheder forhindrer dig i at bruge en af metoderne til valg ved
berøring. Objekterne på skærmen markeres i et bestemt mønster, når scanningen udføres.

Scanningstype
● Automatisk scanning med 1 kontakt – Softwaren scanner automatisk siden med den valgte hastighed og

anvender det valgte scanningsmønster.
● Scanning med 2 kontakter – Én kontakt (en tastaturtast eller en museknap) bruges til at flytte markeringen af

scanningen, mens en anden kontakt (en tastaturtast eller en museknap) bruges til at vælge.
● Kontaktinput – Brugeren vælger med en kontakt. Du skal indstille et kontaktinput til scanningstypen automatisk

scanning med 1 kontakt. Scanningstypen scanning med 2 kontakter kræver, at du fastsætter to forskellige
kontaktinput.

Scanningsmønster
● Række/kolonne – Scanner rækker oppefra og ned. Når der vælges en række, scannes elementerne i rækken fra

venstre mod højre.
● Kolonne/række – Scanner kolonner fra venstre mod højre. Når der vælges en kolonne, scannes elementerne i

kolonnen oppefra og ned.
● Lineært – Objekter scannes enkeltvist fra venstre mod højre, oppefra og ned.

Markering
● Markering – Vælg typografi til markeringen ved valg af en genstand.
● Farve – Vælg farve til markeringen.
● Zoom – Når funktionen er aktiveret, zoomes der ind på objekter på skærmen, når de scannes. Når der scannes

flere objekter (rækker eller kolonner), zoomes der ind på det første objekt i mønstret, og de øvrige objekter
markeres som angivet i indstillingen for markeringstypografi.

Scan
● Beskedvindue – Når funktionen er aktiveret, scannes beskedvinduet.
● Felter uden handlinger – Når funktionen er aktiveret, scannes ikke-interaktive felter.
● Felter uden tekstobjekter – Når funktionen er aktiveret, scannes felter uden tekstobjekter.

Hørbart stikord
● Hørbart stikord – Når funktionen er aktiveret, udtales et hørbart stikord, når markøren placeres over en genstand.

3.2.5 Musepause
Vælg et objekt ved at flytte markøren hen over objektet og holde den dér i et angivet tidsrum. Objektet vælges, når det
fastsatte tidsrum er udløbet, og markøren fortsat holdes over objektet. Det er en velegnet adgangsmetode, hvis du kan
bevæge en mus men har svært ved at trykke ned på museknappen for at vælge.
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Valgtype
● Dvæle – Valg træffes ved at holde markøren på et objekt i en bestemt periode (dvæletid).

– Dvæletid – Indstiller perioden, hvor markøren skal forblive på et objekt for at vælge objektet.

● Kontakt – Valg udføres ved at aktivere en kontakt, mens markøren befinder sig på det ønskede objekt.
– Kontaktinput – Indstiller tastaturtasten, der virker som input til kontakten.

Indstillinger for musepause
● Markering – Vælg typografi og farve til markeringen ved valg af et objekt.

3.2.6 Øjenstyring
Flyt markøren med dine øjne. Der vælges ved at fastholde blikket på et objekt i et angivet tidsrum (dvæle) eller ved at
aktivere en kontakt.

Adgangsmetoden kræver kompatibel hardware til øjenstyring.

Øjenstyring – Dvæleindstillinger
● Dvæletid – Indstiller tidsrummet, hvor blikket skal fastholdes på et objekt for at vælge det.
● Feedbacktype – Gaze-feedback er et visuelt signal, der viser brugeren, hvor, hvor konsekvent og hvor længe

vedkommendes blik befinder sig på skærmen.
Indstil typografi, farve og størrelse for Gaze-feedback.

Øjenstyring – Kontaktindstillinger
● Ventetid for kontakt – Tidsrummet som brugeren skal vente mellem kontakttryk. Yderligere kontakttryk før udløbet

af perioden ignoreres.
● Feedbacktype – Gaze-feedback er et visuelt signal, der viser brugeren, hvor, hvor konsekvent og hvor længe

vedkommendes blik befinder sig på skærmen.
Indstil typografi, farve og størrelse for Gaze-feedback.

3.3 Tekst til tale
Sådan får du vist og ændrer indstillingerne for tekst til tale:

1. Vælg knappen Menu.

2. Vælg Indstillinger.
3. Vælg Tekst til tale.

Stemme
● Stemme til tale – Stemme til tekst til tale. Vælg Redigér for at ændre stemme. Vælg Lyt til for at høre et eksempel

med stemmen.
● Stemmehastighed – Hastighed for oplæsning af tekst. Du kan ændre hastighed i indstillingerne for stemme.

Markering
● Markeringstype – Vælg markeringsmåde for tekst og symboler, når tekst læses op. Vælg Ingen for at deaktivere

markering.
● Markeringstypografi – Vælg typografi og farve for markeringen.

3.4 Skærm
Sådan får du vist og ændrer indstillingerne for skærmen:
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1. Vælg knappen Menu.

2. Vælg Indstillinger.
3. Vælg Skærm.

Beskedvindue
● Brug symboler – Symbolisér ord i beskedvinduet.
● Automatisk første bogstav med stort – Skriv automatisk det første ord i beskedvinduet og det første ord i hver

sætning med stort begyndelsesbogstav.
● Automatisk mellemrum – Indsæt automatisk et mellemrum mellem alle ord i beskedvinduet.
● Tyk markør – Gør markøren i beskedvinduet bredere og dermed nemmere at se.
● Ryd efter oplæsning – Indholdet af beskedvinduet slettes efter oplæsning af beskeden.
● Oplæs ved indtastning – Tekst læses op under indtastning i beskedvinduet.

Symbol og sprog
● Symboladministration – Vælg symbolbiblioteker til symbolisering.
● Præsentationsrækkefølge – Vælg et symbolsæt, og flyt det op eller ned på listen med knapperne Op og Ned.

Symbolsæt øverst på listen vises først i resultatet af en symboliseringssøgning.
● Figur – Den foretrukne afbildningsmåde for mennesker på symboler.
● Køn – Det foretrukne køn for mennesker på symboler.
● Alder – Den foretrukne alder for mennesker på symboler.
● Hudfarve – Den foretrukne hudfarve for mennesker på symboler.
● Symbolfarve – Vælg standardfarveindstillinger for symboler: symboler i farver eller sort-hvide symboler.
● Filtrering af indhold – Vælg Vis alle symboler (ingen filtrering af indhold), Skjul eksplicitte symboler (symbolet er

eksplicit, dvs. klart og præcist tegnet) eller Skjul symboler med modne ord (symboler om modne temaer).
● Primært sprog – Indstil det primære sprog, der skal bruges til stavekontrol, ordprædiktion, symbolisering og

tekstobjekter.
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Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet
Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdateret information om problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores
supportsider online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt din løsningskonsulent eller forhandler
Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du bede din løsningskonsulent hos Tobii Dynavox eller en godkendt forhandler om hjælp. De kender din personlige opsætning bedst
og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Kontaktoplysninger findes på www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii AB (publ). Ikke alle produkter og tjenester kan fås i alle lande. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

https://www.TobiiDynavox.com/support-training
https://www.TobiiDynavox.com/contact
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