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1 Alkutoimet
1.1 Johdanto
Tervetuloa Boardmaker 7 Student Centeriin! Boardmaker 7 Student Center mahdollistaa opiskelijoille pääsyn heille
nimettyihin Boardmaker-aktiviteetteihin kaikilta yhteensopivilta laitteilta, luokassa, kotona tai liikkeellä ollessa. Ohjaajat
voivat kirjautua sisään toistaakseen kaikkia soittolistansa aktiviteetteja, tarkastellakseen ja toistaakseen opiskelijoiden
tehtäväluetteloita ja muokatakseen asetuksia itseään tai ketä tahansa opiskelijaa varten.

Kirjaudutaan sisään tutkiaksemme ja toistaaksemme aktiviteetteja!

Näyttökielen vaihtamiseksi ks. luku 3.1 Järjestelmäasetukset.

1.2 Opiskelijan sisäänkirjautuminen
1. Käynnistä Boardmaker 7 Student Center.

2. Valitse Valikko-painike.

3. Valitse Sisäänkirjautuminen.
4. Valitse Opiskelija/lapsi.
5. Jos olet vastaanottanut QR-koodin sisäänkirjautumista varten lapsesi ohjaajalta, pidä sitä laitteesi kameran edessä

sen skannaamiseksi ja kirjautuaksesi sisään.
Jos sinulla ei ole QR-koodia, valitse Manuaalinen sisäänkirjautuminen, syötä sitten opiskelijan käyttäjätunnus,
instituution tunnus ja salasana.

Sisäänkirjautumistiedot ovat kirjainkoosta riippuvaisia.
Ohjaaja luo opiskelijan kirjautumistiedot. Mikäli sinulla ei ole näitä tietoja tai niitä täytyy muuttaa, ota
yhteyttä ohjaajaan.

1.3 Ohjaajan sisäänkirjautuminen
1. Käynnistä Boardmaker 7 Student Center.

2. Valitse Valikko-painike.

3. Valitse Sisäänkirjautuminen.
4. Valitse Ohjaaja/vanhempi. Tobii Dynavox Single Sign On -sisäänkirjautumissivu avautuu verkkoselaimessasi.
5. Kirjaudu sisään käyttämällä Tobii Dynavox -tilitunnuksiasi.
6. Palaa Boardmaker 7 Student Center -sovellukseen. Olet nyt kirjautunut sisään.
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1.4 Ohjausnäkymä
Ohjausnäkymä on nyt keskipisteesi. Opiskelijat voivat selata ja toistaa maksuttomia aktiviteetteja, jotka löytyvät
Aktiviteettikeskuksesta ja ohjaajan määrittämistä aktiviteeteista kohdasta Tehtävät. Ohjaajat käyttävät Ohjausnäkymää
siirtyäkseen aktiviteettiensa täysimittaiseen luetteloon ja nähdäkseen jokaiselle luokkansa opiskelijalle määritetyt
aktiviteetit.

1.4.1 Ohjausnäkymä — Opiskelijanäkymä
Opiskelijan Ohjausnäkymä sisältää kaksi pääosiota — Aktiviteettikeskuksen ja Tehtävät.

Aktiviteettikeskus sisältää kansioihin järjesteltynä aktiviteetteja, joita voidaan toistaa milloin vain. Valitse vain kansio ja
valitse sitten toistettava aktiviteetti.

Käyttötapapelit ovat opiskelijoille hauska tapa tutustua uuteen käyttötapaan.

Kuva 1.1 Opiskelijan Ohjausnäkymä — Aktiviteettikeskus

Tehtävät -osio sisältää ohjaajan opiskelijalle erityisesti määräämät aktiviteetit. Aktiviteetit tulee ladata laitteellesi ennen
kuin voit toistaa niitä. Katso luku 2 Aktiviteettien toisto.

Mikäli ohjaaja ei ole määrittänyt mitään aktiviteetteja, Tehtävät-osio on tyhjä.

Kuva 1.2 Opiskelijan Ohjausnäkymä — Tehtävät
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1.4.2 Ohjausnäkymä — Ohjaajan näkymä
Ohjaajan Ohjausnäkymä sisältää kaksi osiota — Aktiviteettikeskus (kaikille tilityypeille) ja Luokkahuone (käyttäjille, joilla
on ammattilaisen tai organisaation tili) tai Oma soittolista (käyttäjille, joilla on henkilökohtainen tili).

Aktiviteettikeskus sisältää aktiviteetteja, järjesteltyinä kansioihin, joita voidaan toistaa milloin vain. Valitse vain kansio ja
valitse sitten toistettava aktiviteetti.

Kuva 1.3 Ohjaajan Ohjausnäkymä — Aktiviteettikeskus

Henkilökohtaisten tilien käyttäjät

Valitse Oma soittolista tarkastellaksesi aktiviteetteja soittolistallasi. Selaa aktiviteetteja soittolistallasi käyttämällä
Seuraava- ja Edellinen-painikkeita, valitse sitten mikä tahansa aktiviteetti ladataksesi tai toistaaksesi sen. Aktiviteetit tulee
ladata laitteellesi ennen kuin voit toistaa niitä. Katso luku 2 Aktiviteettien toisto.

Kuva 1.4 Ohjaajan Ohjausnäkymä — Oma soittolista (henkilökohtainen tili)

Ammattilais- tai organisaatiotilauksen käyttäjät

Valitse Luokkahuone siirtyäksesi Omalle soittolistalle ja Omiin opiskelijoihin. Selaa aktiviteetteja soittolistallasi
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käyttämällä Seuraava- ja Edellinen-painikkeita, valitse sitten mikä tahansa aktiviteetti ladataksesi tai toistaaksesi sen.
Aktiviteetit tulee ladata laitteellesi ennen kuin voit toistaa niitä. Katso luku 2 Aktiviteettien toisto.

Kuva 1.5 Ohjaajan Ohjausnäkymä — Luokkahuone — Oma soittolista (ammattilaisen tai organisaation tili)

Luokkahuoneessa, valitse Omat opiskelijat tarkastellaksesi kaikkia opiskelijoitasi. Valitse opiskelija tarkastellaksesi tälle
määritettyjä aktiviteetteja.

Kuva 1.6 Ohjaajan Ohjausnäkymä — Luokkahuone — Omat opiskelijat (ammattilaisen tai organisaation tili)
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Valitse aktiviteetti opiskelijalle määritettyjen aktiviteettien luettelosta ladataksesi tai toistaaksesi sen. Aktiviteetit tulee
ladata laitteellesi ennen kuin voit toistaa niitä. Katso luku 2 Aktiviteettien toisto.

Kuva 1.7 Ohjaajan Ohjausnäkymä — Luokkahuone — Opiskelijatehtävät (ammattilaisen tai organisaation tili)

Poistuaksesi opiskelijatehtävien näkymästä valitse Valikko, valitse -> ja sitten Takaisin
luokkahuoneeseen.

Muokataksesi ohjaajan soittolistaa tai opiskelijan tehtäviä siirry osoitteeseen myBoardmaker.com.
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2 Aktiviteettien toisto
Toista aktiviteetti vuorovaikuttaaksesi sen kanssa! Kun aktiviteetteja toistetaan opiskelijan tehtävistä, käyttötiedot jaetaan
opiskelijan ohjaajan kanssa. Katso lisätietoja luvusta 2.2 Opiskelijakäyttö ja suorituksen seuranta.

Muokataksesi opiskelijan tehtäviä ja ohjaajan soittolistaa, siirry kohtaan myBoardmaker.com .

Värillä merkityt aktiviteetit ovat jo ladattuja laitteellesi ja
saatavina toistettavaksi välittömästi, internet-yhteyden
kanssa tai ilman. Valitse aktiviteetti toistaaksesi sen.

Aktiviteetit, jotka ovat harmaalla ja latauskuvakkeella,
eivät ole ladattuja, joten et voi toistaa niitä tai siirtyä niihin
ollessasi verkon ulkopuolella. Valitse aktiviteetti, kun
sinulla on internet-yhteys ladataksesi sen ja tehdäksesi
sen saatavana olevaksi Boardmaker 7 Student Centerssa
toistoa varten.

2.1 Toistotila

1 Aktiviteetin otsikko — juuri nyt toistamasi
aktiviteetin nimi.

3 Pysäytä aktiviteetti — pysäytä aktiviteetin toisto ja
palaa Ohjausnäkymään.

2 Valikko — Valitse siirtyäksesi asetuksiin tai
siirtyäksesi Snapiin.

4 Pysäytys-painike (valinnainen) — tämän painikkeen
määrittämiseksi ks. luku 3.4 Käyttöliittymä.

2.2 Opiskelijakäyttö ja suorituksen seuranta
Boardmaker 7 Student Center raportoi opiskelijan käyttötiedot opiskelijan ohjaajalle sivulla myBoardmaker.com.
Raportoidut tiedot sisältävät joissakin aktiviteeteissa lisäominaisuuksia, joilla voidaan seurata opiskelijan suoritusta, kuten
oikeita ja vääriä vastauksia, tekstikenttiin syötettyjä vastauksia ja muuta.. Jotkin aktiviteetit ovat suunniteltuja
lisäsuorituskyvyn seurannan kyvykkyyksillä, kuten oikeat ja väärät vastaukset, tekstikenttien syötteet, ja muuta.
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Opiskelijakäyttö ja suoritustiedot tallennetaan, kun aktiviteetti toistetaan opiskelijan soittolistalta, riippumatta siitä, onko
opiskelija tai ohjaaja kirjautunut sisään. Käyttö- ja suoritustietoja ei tallenneta, kun aktiviteetti toistetaan ohjaajan
soittolistalta (Oma soittolista).
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3 Käyttäjän asetukset
Ohjaajat ammattimaisilla a tai alueellisilla tileillä voivat muokata asetuksia sekä omilla että opiskelijoiden tileillä.
Ohjaajat muokkaavat asetuksiaan luokkahuoneen näkymästä. Muokatakseen opiskelijan asetuksia, ohjaajan
(sisäänkirjautuneena ohjaajatilillään) tulee valita Luokkahuone, Omat oppilaat ja sitten valita opiskelija.
Tämän jälkeen asetuksiin siirtyminen alla kuvatulla tavalla tuo esiin kyseisen opiskelijan asetukset ja sallii niiden
muutoksen.

3.1 Järjestelmäasetukset
Järjestelmäasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen:

1. Valitse Valikko-painike.

2. Valitse Asetukset.

● Kieli—Aseta ohjelmiston kieli. ValitseMuokkaa vaihtaaksesi kieltä.
● Tietoja— Tietoja ohjelmistosta, mukaan lukien version numero ja EAN ID.

3.2 Käyttötapa
Tarkastellaksesi ja muokataksesi käyttötavan asetuksia:

1. Valitse Valikko-painike.

2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Käyttötapa.

3.2.1 Yksinkertainen kosketus
Tämä on ohjelmiston oletusasetus. Objekti on aktivoitu välittömästi valitessasi sen.

Yksinkertaisen kosketuksen asetukset
● Äänivihje— Tämän ollessa päällä, äänivihje lausutaan, kun kursori asetetaan halutun kohteen päälle.

3.2.2 Valinta pitämällä pohjassa
Valinta pitämällä pohjassa toimii vastaavasti kuin Yksinkertaisen kosketuksen toiminto, jossa napsautat valitaksesi.
Pohjassa pitämällä valitsemisen etuna on se, että voit estää satunnaiset valinnat säätämällä valinta- ja vapautusajat ja
tukea näin motorisia taitoja.

Tämä on hyvä käyttötapa opiskelijalle, joka pystyy käyttämään hiirtä, mutta jolla voi olla heikentyneet motoriset taidot,
jotka alentavat tarkkuutta.

Valinta pohjassa pitämällä, asetukset
● Pitoaika— Estääksesi tahattomien valintojen tekemisen, napsauta objektia ja pidä hiiren painiketta alhaalla

määritetyn ajan (pitoaika) verran objektin valitsemiseksi. Pitoaika on se aika, joka sinun tulee pysyä kosketuksissa
näytön objektin kanssa (pitää hiiren painiketta painettuna) ennen kuin objekti valitaan.

● Vapautusaika— Vapautusaika on ajanjakso näytön objektin valitsemisen jälkeen, jonka aikana ohjelmisto ei
hyväksy uutta valintaa. Tämä voi auttaa tahattomien valintojen ehkäisyssä. Vapautusajan laskenta alkaa, kun
hiiren painike vapautetaan. Jos toinen objekti on valittu ennen kuin vapautusajan ikkuna sulkeutuu, kello käynnistyy
uudelleen

● Äänivihje— Tämän ollessa päällä, äänivihje lausutaan, kun kursori asetetaan halutun kohteen päälle.

Boardmaker 7 Student Center Käyttäjän opas v.1.0 - fi-FI 3 Käyttäjän asetukset 11



3.2.3 Valinta irrottamalla
Napsautat objektia ja pidät hiiren painiketta alhaalla tietyn aikajakson ajan (pitoaika), ja vapauta sitten hiiripainike. Objekti
valitaan, kun hiiren painike vapautetaan. Voit myös säätää vapautusaikaa tätä käyttötapaa varten.

Tämä on hyvä käyttötapa opiskelijalle, jolla on heikentyneet motoriset taidot.

Valinta irrottamalla, asetukset
● Pitoaika— Estääksesi tahattomien valintojen tekemisen, napsauta objektia ja pidä hiiren painiketta alhaalla

määritetyn ajan (pitoaika) verran objektin valitsemiseksi. Pitoaika on se aika, joka sinun tulee pysyä kosketuksissa
näytön objektin kanssa (pitää hiiren painiketta painettuna) ennen kuin objekti valitaan.

● Vapautusaika— Vapautusaika on ajanjakso näytön objektin valitsemisen jälkeen, jonka aikana ohjelmisto ei
hyväksy uutta valintaa. Tämä voi auttaa tahattomien valintojen ehkäisyssä. Vapautusajan laskenta alkaa, kun
hiiren painike vapautetaan. Jos toinen objekti on valittu ennen kuin vapautusajan ikkuna sulkeutuu, kello käynnistyy
uudelleen.

● Korostus—Valitse korostuksen tyyli ja väri, jotka ilmaisevat objektin olevan valittuna.
● Äänivihje— Tämän ollessa päällä, äänivihje lausutaan, kun kursori asetetaan halutun kohteen päälle.

3.2.4 Askellus
Jos et pysty käyttämään kosketusvalintaan perustuvia käyttötapoja, askellus on ihanteellinen valintamenetelmä. Kun
askellus on käytössä, näytön objektit korostetaan tietyssä järjestyksessä.

Askellustyppi
● Yksi kytkin automaattinen askellus— askeltaa sivun kohteet automaattisesti sillä nopeudella ja siinä

järjestyksessä, kuin olet valinnut.
● Askellus kahdella kytkimellä— Yhdellä kytkimellä (näppäimistön tai hiiren painike) askelletaan eteenpäin ja

toista kytkintä (näppäimistön tai hiiren painike) käytetään kohteen valitsemiseen.
● Kytkintulo—Kytkin on tapa, jolla käyttäjä tekee valintojaan. Määrität yhden kytkimen automaattista askellusta

varten.. Kahdella kytkimellä askeltamista varten määrität kaksi eri kytkimen tuloa.

Askellusjärjestys
● Rivi/sarake— Askella rivit ylhäältä alas. Kun rivi valitaan, nimikkeet rivillä askelletaan vasemmalta oikealle.
● Sarake/rivi—Askella sarakkeet vasemmalta oikealle. Kun sarake valitaan, nimikkeet sarakkeessa askelletaan

ylhäältä alas.
● Lineaarinen—Objektit askelletaan yksitellen vasemmalta oikealle, ylhäältä alas.

Korostus
● Korostus—Valitse korostuksen tyyli, joka ilmaisee objektin olevan valittuna.
● Väri— Valitse korostuksen väri.
● Tarkennus— Kun tämä on päällä, näytön objekti, jonka kohdalla askellus on, suurennetaan hieman.

Askellettaessa useita kohteita (rivejä tai sarakkeita), järjestyksessä ensimmäinen kohde suurennetaan ja muut
kohteet korostetaan Korostustyyli-asetuksessa määritetyllä tavalla.

Askella
● Viesti-ikkuna—Kun käytössä, viesti-ikkuna askelletaan.
● Painikkeet ilman toimintoja—Kun tämä on päällä, myös painikkeet, jotka eivät ole vuorovaikutteisia askelletaan.
● Painikkeet ilman merkintöjä— Kun tämä on päällä, myös painikkeet joissa ei ole tekstiä askelletaan.

Äänivihje
● Äänivihje— Tämän ollessa päällä, äänivihje lausutaan, kun kursori asetetaan halutun kohteen päälle.

3.2.5 Hiiren pysäytys
Valitse objekti siirtämällä kursori objektin päälle ja pysäyttäen määrätyksi ajaksi. Kun määritetty aika on kulunut ja osoitin
pysyy pysäytettynä objektilla, objekti valitaan. Tämä on hyvä käyttötapavaihtoehto, jos pystyt liikuttelemaan hiirtä, mutta
sinulla on vaikeuksia hiiren painikkeen painamisesssa valinnan suorittamiseksi.
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Valinnan tyyppi
● Viive—Valinnat suoritetaan pitämällä kursoria objektilla määritetyn ajan verran (aktivointiaika).

– Aktivointiaika— aseta kuinka kauan kohdistimen tulee viipyä objektilla sen valitsemiseksi.

● Kytkin— Valinnat suoritetaan aktivoimalla kytkin kursorin ollessa valitun objektin päällä.
– Kytkintulo—Aseta näppäimistön näppäin, joka toimii kytkintulona.

Hiiren pysäytyksen asetukset
● Korostus—Valitse korostuksen tyyli ja väri, joka ilmaisee objektin olevan valittuna.

3.2.6 Katseohjaus
Siirrä osoitinta silmiäsi käyttämällä. Valinnat suoritetaan katselemalla objektia tietyn ajan (valinta-aika) tai aktivoimalla
kytkin.

Tämä pääsyn toimenpidemenetelmä vaatii yhteensopivan katseohjauslaitteiston.

Katseohjaus — Aktivointiajan asetukset
● Aktivointiaika— aseta aika, joka katseen tulee viipyä objektilla sen valitsemiseksi.
● Palautteen tyyppi—Katseen palaute on visuaalinen vihje, joka näyttää käyttäjälle mihin kohtaa näyttöä hänen

katseensa rekisteröityy, miten johdonmukaisesti ja kuinka pitkään.
Aseta katseen palautteesi tyyli, väri ja koko.

Katseohjaus — Kytkimen asetukset
● Kytkimen odotusaika— aika, joka käyttäjän tulee odottaa kytkimen aktivointien välillä. Ennen kuin tämä aika on

täynnä, kaikki ylimääräiset kytkimen aktivoinnit ohitetaan.
● Palautteen tyyppi—Katseen palaute on visuaalinen vihje, joka näyttää käyttäjälle mihin kohtaa näyttöä hänen

katseensa rekisteröityy, miten johdonmukaisesti ja kuinka pitkään.
Aseta katseen palautteesi tyyli, väri ja koko.

3.3 Teksti puheeksi
Tarkastellaksesi ja muokataksesi Teksti puheeksi -asetuksia:

1. Valitse Valikko-painike.

2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Teksti puheeksi.

Ääni
● Ääni— Ääni, jota käytetään syntetisoitaessa teksti puheeksi. Valitse Muokkaa äänen vaihtamiseksi. Valitse

Kuuntele, kuullaksesi ääninäytteen.
● Puhenopeus - Nopeus, jolla teksti puhutaan. Tätä täytyy mahdollisesti säätää, mikäli muutat ääniasetusta.

Korostus
● Korostustyyppi— Valitse tapa, jolla teksti ja symbolit korostetaan tekstiä puhuttaessa. Poistaaksesi korostuksen

käytöstä, valitse Ei mitään.
● Korostustyyli— Valitse korostustyyli ja -väri.

3.4 Käyttöliittymä
Tarkastellaksesi ja muokataksesi käyttöliittymän asetuksia:
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1. Valitse Valikko-painike.

2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Käyttöliittymä.

Viesti-ikkuna
● Käytä symboleja— Kuvita sanat symboleilla viesti-ikkunassa.
● Automaattiset isot kirjaimet—Käytä automaattisesti isoa alkukirjainta viesti-ikkunan ensimmäisessä sanassa ja

kunkin virkkeen ensimmäisessä sanassa.
● Automaattinen välilyönti— Lisää välilyönti automaattisesti sanojen väliin viesti-ikkunassa.
● Paksu kursori— Tee viesti-ikkunan kursorista leveämpi, jotta se on helpompi nähdä.
● Tyhjennä puheen jälkeen— Tyhjennä viesti-ikkuna sen jälkeen, kun sen sisältö on puhuttu.
● Puhu syöttäessä— Teksti puhutaan samalla, kun sitä syötetään viesti-ikkunaan.

Symboli ja kieli
● Symbolien hallinta— Valitse symbolikirjastot käytettäväksi symboleilla kuvittamisessa.
● Esitysjärjestys— Valitse symbolijoukko ja käytä sitten Ylös- ja Alas-painikkeita siirtääksesi sitä ylös- tai alaspäin

listalla. Ylempänä olevia symbolijoukot näkyvät symbolikuvituksen tuloksissa ensin.
● Muoto—Ensisijainen ihmisten kuvaustyyli symboleissa.
● Sukupuoli— Ensisijainen ihmisten sukupuoli symboleissa.
● Ikä— Ensisijainen ihmisten ikä symboleissa.
● Ihonväri—Ensisijainen ihmisten ihonväri symboleissa.
● Symbolin väri—Valitse symbolin oletusvärin asetukset: värilliset tai mustavalkoiset symbolit.
● Sisällön suodatus— Valitse näytettäväksi kaikki symbolit (ei sisällön suodatusta), piilota tarkat symbolit

(symbolitaide on avointa, esim. selkeästi ja tarkasti piirrettyä), tai piilota aikuissisällön symbolit (symbolit, jotka
liittyvät aikuisiin teemoihin).

● Ensisijainen kieli—Aseta ensisijainen kieli oikeinkirjoituksen tarkastusta, sanaennustetta, symbolikuvitusta ja
tekstin kieltä varten.
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Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

Online-tuki
Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa:
www.TobiiDynavox.com/support-training

Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään
Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -ratkaisukonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten
ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta www.TobiiDynavox.com/contact

Tekijänoikeudet ©Tobii AB (julk.). Kaikkia tuotteita ja palveluja ei tarjota kaikilla paikallisilla markkinoilla. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

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