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Velkommen til Tobii Dynavox Compassprogramvaren!

Compass kommunikasjonsprogramvaren er en forskningsbasert kommunikasjonsløsning for personer som ikke kan bruke sin
naturlige stemme for å delta fullt ut i dagliglivet.
Kommunikasjonssidesettene som følger med Compass, er opprettet og testet slik at oppfyller behovene for personer med autisme, cerebral parese, slag og traumatisk hjerneskade, apraksi, Down-syndrom, ALS og kommunikasjonsproblemer som skyldes
andre nevrologiske eller utviklingsmessige faktorer. En kraftig veiviser for oppsett hjelper deg gjennom trinnene for å velge sidesettet som passer best i forhold til brukerens alder, tilstand og ferdighetsnivå.
Compass-programvarens fleksible og intuitive design lar brukeren starte med enkel, effektiv kommunikasjon og gå videre i sitt
eget tempo. Funksjonaliteten øker etterhvert som brukeren blir flinkere og føler seg komfortabel.
Compass-programvaren har følgende fordeler:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Du kan velge mellom mange sidesett utviklet av leger for å imøtekomme de spesifikke behovene til personer med en rekke forskjellige kommunikasjonsbehov og ferdighetsnivåer. Sidesettene har ulike valgmetoder.
Det er lett å skifte ferdighetsnivåer i et sidesett etterhvert som brukerens kommunikasjonskompetanse øker.
Kraftige redigeringsverktøy gjør det lett å tilpasse kommunikasjonsløsningen ytterligere – du kan både endre sidene og
opprette nye.
Direkte tilgang til myTobiiDynavox, et skybasert nettsted du kan bruke for å administrere kontoinnstillinger, laste opp og
dele sider og få tilgang til klinisk, teknisk og node-til node-støtte – når som helst og hvor som helst.
Unik, forskningsbasert kjerneord-strategi som hjelper brukeren med å utvikle og bruke rik, kreativ kommunikasjon.
Et bredt utvalg av forhåndslagret kommunikasjon – symboler, bilder, ord og uttrykk som støtter hverdagslige samtaler.
Innebygd støtte, som atferdsstøtte og skripter, som hjelper brukeren med å navigere seg gjennom aktiviteter og samtaler
i dagliglivet.
Hurtigord og Hurtigfraser lar brukeren hoppe rett inn i en samtale.
Lett tilgang til forhåndslagrede meldinger for mange av brukerens favorittaktiviteter.

1 Velkommen til Tobii Dynavox Compass-programvaren!
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myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com er ditt personlige nettsted for lagring og administrasjon som du kan bruke for å håndtere Compass-programvaren. Her kan du sikkerhetskopiere, oppdatere og tilpasse Compass, samt dele sider med hele støtteapparatet.
Vis hjelpevideoer og gå til online-biblioteket for å få tilgang til artikler i kunnskapsbasen, finne produkttips og utføre spesialsøk .
Du kan også utforske Community Q&A-delen.
myTobiiDynavox.com er skybasert og alltid tilgjengelig via Internett.

Figur 2.1 myTobiiDynavox
Gå til www.myTobiiDynavox.com for å opprette en konto.
Din myTobiiDynavox-konto integrerer deg i et nettverk av leger, tekniske eksperter og likesinnede, og du får tilgang til et aktivt
nettverk for støtte og hjelp.
Etter at du har registrert deg, kan du logge deg på kontoen fra hvor som helst, for å:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Laste opp, laste ned og dele kommunikasjonssider
Last ned stemmer
Motta programvareoppdateringer og nytt kommunikasjonsinnhold
Administrere brukerprofilen din
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av sidesett
Få tilgang til terapihjelp og verktøy
Lese og delta i diskusjonsforum
Finne teknisk support og dokumentasjon
Søke i kunnskapsbasen
Se hjelpevideoer
Du har rask tilgang til hjelpevideoene og kunnskapsbasen på myTobiiDynavox.com via Hjelp-menyen i Compass-programvaren. Åpne menyen Innstillinger og velg Hjelp.
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3

myTobiiDynavox-kunnskapsbasen

Compass brukerhåndbok er bare en kort introduksjon til programvaren. myTobiiDynavox Community har et stort, voksende
bibliotek med over 250 artikler i kunnskapsbasen, som dekker alle aspektene ved Tobii Dynavox Compass-programvaren.
Her er noen eksempler på artikler som illustrerer kunnskapsbasens bredde:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kan jeg justere antall rader og kolonner i et emne uten å endre nivåer?
Kan jeg legge til en kjerneord-knapp på verktøylinjen?
Slik tømmer du skrivelinjen etter tale
Redigere emne-collage
Navigasjonsfelt-sidesett – legge til et nytt rutenettemne
Hvordan skjuler jeg referansepunkt på siden i en visuell scene?
Hvordan åpner jeg tavlen med en knapp?
Hvordan redigerer jeg hurtigfraser?
Hvordan oppretter jeg et nytt fonemunntak?
Hvordan legger jeg til en handling i Favoritt-kategorien?
Slik kobler du en knapp til en side
Slik plasserer du knapper på en side eller Popup
Hvordan importerer jeg en side eller pakke med sider til et sidesett?
Slik tilordner du handlinger
Slik endrer du skjermtastaturet
Hvordan kan jeg bestemme hvordan knappene skannes?
Navigasjonsfelt-sidesett – slik lager du en bildehistorie

Logg deg på myTobiiDynavox Community for å åpne kunnskapsbasen. Her kan du få svar på spørsmål, diskutere ting og bli med
i brukergrupper som har samme interesser som deg.

8
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Å komme i gang

Når du åpner Compass-programvaren, vil en sidesett-veiviser hjelpe deg med å velge sidesettet som passer best i forhold til
brukerens alder, tilstand og ferdighetsnivå. (Du finner en oversikt over hvert sidesett nedenfor – se 4.2 Compass-sidesett, side
14.)

4.1
1.

Åpne Compass-programvaren for første gang
Velg Compass-ikonet på skrivebordet

Figur 4.1 Compass-Ikon på skrivebord
Du kan bli bedt om å logge deg på myTobiiDynavox.
Skjermen Veiviseren for oppsett åpnes.
2.

Velg den blå knappen Start Veiviseren for oppsett.

Figur 4.2 Veiviser for oppsett
Skjermen Sidesettoppsett åpnes.

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO
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3.

Velg knappen Gå til veiviseren for nytt sidesett. Sidesettveiviseren hjelper deg med å velge, sette opp og tilpasse
et egnet sidesett.

Figur 4.3 Skjermen Sidesettoppsett
Trinnene i Sidesettveiviseren varierer avhengig av sidesettutvalget.

4.

Velg Alder, Kjønn og Tilstand fra rullegardinmenyene.

Figur 4.4 Veiviser for nytt sidesett
Sidesettveiviseren presenterer to anbefalte sidesettalternativer basert på valgene dine.
Velg den blå Sammenlign-knappen for å se en mer detaljert beskrivelse av hver sidesett-anbefaling. Velg
knappen Vis mer for å vise alle tilgjengelige sidesett.

10
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5.

Velg et sidesett ved å velge det tilhørende miniatyrbildet på skjermen.

Figur 4.5 Velg et sidesett
Et "Om"-skjermbilde åpnes for å gi deg mer spesifikk informasjon om sidesettet du har valgt.
6.

Hvis du bestemmer deg for å bruke dette sidesettet, velger du den grønne knappen Velg dette sidesettet.

Figur 4.6 Skjermbildet om sidesettet
Du kan når som helst velge Tilbake-knappen øverst i venstre hjørne av siden for å endre valgene dine under
oppsettprosessen.
Sidesettet installeres. Tiden det tar å installere sidesettet, avhenger av hvilket sidesett du har valgt.
Når sidesettet er ferdig installert, åpnes Veiviser med spørreskjema med spesifikke spørsmål om brukeren:
●
●
●
●
●
●
●

forståelse av symbolbruk
behov for hjelp til å kommunisere
ønske om å kommunisere
evne til å forstå samtaler
leseferdigheter
behov for organisering av sider
Svar på spørsmålene i Veiviser med spørreskjema så godt du kan.

Svarene dine gjør at veiviseren kan foreslå et passende kommunikasjonsferdighetsnivå som brukeren bør starte på.

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO
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VIKTIG! Husk at det er lett å endre nivå når som helst. Gå opp et nivå når brukeren blir dyktigere til å kommunisere, eller
gå ned et nivå hvis det aktuelle er for utfordrende. Velg Nivå i Innstillinger-menyen for å skifte raskt mellom nivåer.
Skjermen med Tilpass innhold åpnes. Tilpasningsalternativene på denne skjermen varierer avhengig av sidesettet du
har valgt. Nedenfor er eksempler på ulike alternativer for hvert sidesett. Vi viser skjermen Tilpass innhold for sidesettene All Access, Hoveddokument og Navigasjonsfelt.
7.

Fortsett med å tilpasse innholdet og velg mellom alternativene som presenteres. Velg deretter den grønne Neste-knappen nederst til høyre i skjermen for å åpne fanen Neste i skjermen Tilpass innhold.

Figur 4.7 Skjermen Tilpass innhold – sidesettet All Access

Figur 4.8 Skjermen Tilpass innhold – sidesettet Hoveddokument

12
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Figur 4.9 Skjermen Tilpass innhold – sidesettet Navigasjonsfelt
Sidesettene All Access og Navigator lar deg velge en tilgangsmåte under tilpasningsprosessen.

Når oppsettet er ferdig, åpnes skjermen Gratulerer!.
8.

Fra gratulasjonsskjermbildet kan du:
●
●
●

Se hjelpevideoer. (Fanen Orientering vil som standard være åpen. Velg avspillingsknappen for å starte
hjelpevideoene.)
Velg fanen myTobiiDynavox for informasjon om nettsiden myTobiiDynavox.com. (Se 2 myTobiiDynavox, side 7.)
Velg fanen Ressurser for å se en liste med tilgjengelige ressurser som er tilgjengelige på myTobiiDynavox.com for
å hjelpe deg med å bruke Compass-programvaren.

Figur 4.10 Gratulasjonsskjermbilde
Når du har sett på videoene og lært mer om nettsiden myTobiiDynavox.com, velger du knappen Begynn å kommunisere. Du kan nå begynne å kommunisere med Compass-programvaren!
Det er viktig å sikkerhetskopiere sidesettet regelmessig. Se 18 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting, side
81.

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO
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4.2

Compass-sidesett

Compass-programvaren har en rekke sidesett for at brukeren skal kunne benytte det som passer best for hans/hennes unike
kompetanse og behov.

4.2.1

Navigasjonsfelt-sidesett
Dette sidesettet er kun tilgjengelig på engelsk.

Navigasjonsfelt-sidesettet gir tilgang til samtaleemner på et rullende navigasjonsfelt og andre verktøy på en statisk verktøylinje.
Både navigasjonsfeltet og verktøylinjen er alltid synlige og tilgjengelige. Brukeren trenger ikke gå til en "hjemmeside" for å skifte
samtaleemne – det er bare å sveipe gjennom en skreddersydd liste over emner. Navigasjonsfelt-sidesettet bruker enten visuell
scene med referansepunkter, eller et mer tradisjonelt rutenettoppsett. Innholdet i navigasjonsfelt-sidesettet justeres ut ifra ferdighetsnivå. Navigasjonsfelt-sidesettet gir hver Communicator en mengde integrerte kommunikasjonsverktøy, og samtlige kan
tilpasses alle aldre og ferdighetsnivåer.
Navigasjonsfelt-sidesettet anbefales for barn og voksne, personer som mestrer visuell organisering godt og har nytte av konstant tilgang til samtaleemnene, samt personer som kan bruke en dedikert kommunikasjonsenhet eller datamaskin med fingrene
eller stylus uten behov for fingerguide.

14
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4.2.2

Hoveddokument-sidesett
Dette sidesettet er kun tilgjengelig på engelsk.

Hoveddokument-sidesettene har en tradisjonell "hovedside" med koblinger til emner og kommunikasjonsverktøy. Hoveddokument-sidesettene kan bruke enten visuelle scener eller et rutenettoppsett. Disse sidesettene har lignende design og organisering sammenlignet med tidligere Tobii Dynavox-enheter. Hoveddokument-sidesettene kan tilpasses alle aldre og
ferdighetsnivåer og passer for fingerguidebrukere.
Hoveddokument-sidesettene anbefales barn og voksne, personer som har hatt suksess med mer tradisjonell "rutenett"-basert
organisering og vil ha nytte av å organisere samtaleemnene rundt en "hovedside", samt personer som trenger en fingerguide for
å gjøre direkte valg mer nøyaktige. Alternative tilgangsmåter, som skanning, er også tilgjengelige.

4.2.3

Tekstbasert sidesett
Dette sidesettet er kun tilgjengelig på engelsk.

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO
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Det tekstbaserte sidesettet har kommunikasjonssider med enkle ord og komplette meldinger organisert som Emner, Hurtigord,
Tastaturer og andre kommunikasjonsverktøyer. Det tekstbaserte sidesettet er designet for tenåringer og voksne som kan lese
og skrive, personer som har små eller ingen vanskeligheter med å lese fra et utvalg av forhåndsprogrammerte ord og uttrykk, og
personer som trenger en fingerguide for å gjøre direkte valg mer nøyaktige. Alternative tilgangsmåter, som skanning, er også
tilgjengelige.

4.2.4

Sidesett for personer med slag og hjerneskade
Dette sidesettet er kun tilgjengelig på engelsk.

Sidesett for personer med slag og hjerneskade er det første omfattende kommunikasjonssidesettet som er designet for å imøtekomme de unike språkbehovene til personer med afasi. Designen er et resultat av omfattende forskning, prøving i praksis og
kundeerfaringer, og er en enestående løsning for personer som har hatt slag, hjerneskade eller andre tilstander som har ført til
afasi eller andre svekkelser av språket. Sidesett for personer med slag og hjerneskade gir tilgang til et rullende navigasjonsfelt
og andre verktøy på en statisk verktøylinje. Begge er synlige og tilgjengelige til enhver tid. Brukeren trenger ikke gå til en "hjemmeside" for å skifte samtaleemne. Det er bare å sveipe gjennom en skreddersydd liste over emner. Sidesett for personer med
slag og hjerneskade gir hver Communicator en mengde integrerte kommunikasjonsverktøy.
Sidesett for personer med slag og hjerneskade anbefales for voksne, personer som har kommunikasjonsproblemer (f.eks. afasi)
som resultat av slag eller traumatisk hjerneskade, samt personer som kan bruke en dedikert kommunikasjonsenhet eller datamaskin med fingrene eller stylus uten behov for fingerguide.

16
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4.2.5

WordPower-sidesett
Dette sidesettet er kun tilgjengelig på engelsk.

WordPower er et populært kjerneord-strategi-sidesett som kombinerer funksjonene kjernevokabular, staving og ordprediksjon
for å lage nye meldinger. Det er utviklet av Nancy Inman, MS, CCC-SLP som et alternativ til tradisjonelle tastaturer, og anbefales for både barn og voksne med et bredt spekter av ferdighetsnivåer. WordPower-sidesettet anbefales for barn og voksne som
kan ha nytte av kjerneord og/eller staving med ordprediksjon. Flere alternative tilgangsmåter er tilgjengelige. Kommunikasjonsskjermene er tekstbaserte og tilgjengelige med eller uten støttende symboler. Personer med et bredt spekter av kommunikasjonsferdigheter har benyttet dette sidesettet. Det kan brukes med fingerguide, via direktevalg, eller med alternative
tilgangsmåter (inkludert skanning).

4.2.6

Sidesettet All Access
Dette sidesettet er kun tilgjengelig på engelsk, nederlandsk, dansk, norsk, spansk og svensk.

Sidesettet All Access er først og fremst designet for å støtte kommunikasjonsbehovene til personer som bruker skanning, hodemus eller andre alternativer for å berøre skjermen med en finger. Dette unike sidesettet inkluderer et omfattende kjernevokabular
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som kan justeres separat ut i fra kommunikasjonsferdigheter og antall knapper som er tilgjengelige samtidig. Sidesettet All Access lar personer bevege seg raskt fra side til side, åpne enhetens volum og andre kontroller, samt endre innstillinger og oppsett
fullstending ved hjelp av én knapp. Andre innovative funksjoner støtter enkel lagring av meldinger på en side, effektiv henting og
redigering av tidligere oppleste meldinger og en veiledning som hjelper personer med å velge tilgangsmåte. Organiseringen av
sidesettet All Access kan også være nyttig for personer som kan berøre knappene på skjermen, selv om de ikke er den primære
målgruppen.

4.2.7

Navigator-sidesettet
Dette sidesettet er kun tilgjengelig på engelsk, nederlandsk, dansk, norsk, spansk og svensk.

Navigator-sidesettet er designet for å støtte behovene til personer som kan lese og skrive og som først og fremst ønsker å bruke
et tastatur for å kommunisere. For å bidra til god og effektiv kommunikasjon har Navigator-sidesettet dessuten en struktur hvor
brukeren kan lagre meldinger etter emne, åpne og redigere tidligere oppleste meldinger raskt og effektivt, samt formidle forhåndsprogrammerte uttrykk som kan brukes i en rekke situasjoner. Sidesettet benytter en rekke nivåer for å introdusere nye
kommunikasjonsverktøy og andre funksjoner på en måte som fremmer enklere læring og vellykket bruk. Navigator-sidesettet kan
brukes på mange måter, f.eks. skanning, hodemus og berøring av skjermen.
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4.2.8

Sidesettet LiterAACy
Dette sidesettet er bare tilgjengelig på tysk.

LiterAACy har en annerledes tilnærming til hvordan du lærer å lese og skrive. LiterAACy deler ord inn i kategorier etter forbokstaven deres slik at de er lette å finne for brukere som kjenner den første lyden. I gjennomsnitt har en bruker tilgang til opptil
3000 ved så lite som to valg. Denne raske gevinsten motiverer studenten til å forbedre lese- og skriveferdighetene ytterligere.
Utviklingen av lese- og skriveferdighetene stimuleres også av klare symboler, fargekoder i samsvar med "Fitzgerald Key"-systemet, skjulte bokstaver og syntetisk tale.

4.2.9

Premium sidesett

I tillegg til sidesettene som følger med Compass-programvaren, finnes det premium-sidesett: gateway og PODD.
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4.2.9.1

Gateway-sidesett
Dette sidesettet er kun tilgjengelig på engelsk og tysk.

Gateway, som er utformet av dr. Joan Bruno, Ph.D., CCC-SLP, består av enkle ord som kan knyttes sammen for å lage lengre
meldinger. Gateway har utviklet seg over lang tid for å gjenspeile et bredt utvalg av utviklingsnivåer, kommunikatør-typer og teknologiske endringer.

4.2.9.2

PODD-sidesett
Dette sidesettet er kun tilgjengelig på engelsk.

PODD, som er laget av logopeden Gayle Porter, er en måte å organisere et helt vokabular med ord og symboler både for at brukeren kan kunne fordype seg, utforme og uttrykke et bredt spekter av meldinger i en rekke miljøer. Det finnes flere PODD-sidesett for å tilby alternativer som passer kommunikasjons- og språkbehovene til ulike personer.
PODD-sidesettet finnes både på amerikansk- og australsk-engelsk.
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Besøk myTobiiDynavox.com dersom du ønsker mer informasjon om disse premium-sidesettene (inkludert pris og
ordreinformasjon).
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5

Oversikt over menyen Innstillinger

Compass-programvaren er lett å tilpasse og har kraftige redigeringsverktøy. Innstillinger-menyen gir deg tilgang til tilpasningsalternativer, sideredigering og verktøy for å opprette sider.
Menyen Innstillinger gir brukeren tilgang til sideleseren, redigering, sideoppretting, vokabular, innstillinger for grensesnitt og
verktøylinje, stemmeinnstillinger, ferdighetsnivåinnstillinger, kamera og mediebibliotek, fjernkontrollbehandling, innstillinger for tilgangsmåte, funksjoner for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, samt lenker til hjelpedokumentasjon og -videoer.

Figur 5.1 Menyen Innstillinger
Tabellen nedenfor viser en oversikt over alternativene som finnes i Innstillinger-menyen. Du finner detaljert informasjon om
hvert alternativ i henvisningene.
Tabell 5.1 Menyen Innstillinger
Sideleser

Åpner raskt en side i sidesettet. Søk etter en spesifikk side etter navn, administrer sider, opprett, slett og naviger gjennom lagene av mapper og se forhåndsvisningsbilder av sider før du
åpner dem. (Se 10 Sideleser, side 57.)

Redigering

Åpner redigeringsverktøylinjen, som lar deg rediger (og opprette) sider. (Se 12 Compass-redigering, side 64.)

Sideoppretter

Lag en helt ny side – enten fra en mal eller basert på layouten til en eksisterende side. Redigeringsverktøylinjen åpnes etter at du har valgt en mal eller et oppsett. Nå kan du tilpasse en ny side med ditt eget innhold. (Se 13 Opprette en side, side 72.)

Vokabular

Vokabularet ditt (alternativene for samtaleemner, ordlister og uttrykk) ble valgt da du brukte
oppsettsveiviseren for å velge et sidesett, og er basert på opplysningene dine i forhold til alder,
kjønn, helse og kommunikasjonsnivå. Du kan endre, kopiere, slette, forandre visningsrekkefølgen på skjermen og legge til nye elementer i vokabularet ved hjelp av vokabularmenyen. (Se 8
Vokabular , side 52.)

Grensesnitt

Justerer eller definerer hvordan visse elementer presenteres på skjermen. Grensesnitt-menyen
er organisert med faner. Hver fanerute presenterer en ulik gruppe med kontroller og alternativer,
inkludert generelle innstillinger og innstillinger for vinduslinje, knapper, alder og ferdighetsnivå.
(Se 6.3 Innstillinger for grensesnitt, side 42.)

Tilgangsmåte

Velg og tilpass en valgmetode. (Se 6.1 Tilgangsmåte, side 25.)

Rediger verktøylinje

Tilpass verktøylinjen – legg til en ny knapp/mappe, rediger eller slett knapper/mapper, eller skjul
eller endre plasseringen av elementene på verktøylinjen. (Se 6.4 Rediger verktøylinje, side 44.)

Stemmeinnstillinger

Velg og tilpass en stemme for Compass-programvaren, last ned nye stemmer og behandle uttaleunntak. (Se 6.2 Stemmeinnstillinger, side 38.)
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Hastighetsforbedring

Lag en personlig liste over utvidelse av forkortelser, aktiver eller deaktiver prediksjonsfunksjoner
og velg alternativer for meldingshistorikk. (Se 7.1 Utvidelse av forkortelser, side 47, 7.2 Ordprediksjon, side 49 og 7.3 Meldingshistorikk, side 50.)

Kamera

På enheter med integrert kamera kan du ta bilder som lagres i mediebiblioteket. (Kameramenyen er grå på enheter som ikke har integrert kamera.) (Se 16 Kamera, side 79.)

Mediebibliotek

Bruk mediebiblioteket for å lagre og vise bilder og videoer. (Se 17 Ditt mediebibliotek, side
80.)

Sikkerhetskopier/
gjenopprett

Opprett en sikkerhetskopi som lagrer de tilpassede innstillingene dine. Gjenopprett sikkerhetskopien du lagde. Du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette lokalt, eller til/fra myTobiiDynavox.
com. (Se 18 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting, side 81.)

Help

Åpner Hjelp-menyen med koblinger som gir tilgang til dokumentasjon, hjelpevideoer og
kunnskapsbasen.

Nivåer

Avhengig av hvilket sidesett du bruker, vil det vises en en Nivå-knapp (ferdighetsnivåinnstillinger) i menyen Innstillinger. Endre ferdighetsnivå raskt for å finne verktøy, innhold og rutenettstørrelse som passer best for brukerens aktuelle behov. (Se 9 Ferdighetsnivåer, side 55.)

Fjernkontrollbehandling

På visse enheter kan Compass-programvaren fungere som fjernkontroll for elektronisk utstyr.
(Se 14 Fjernkontrollbehandling, side 73.)

Når programvaren kjøres på åpne Windows-enheter, er det et ekstra alternativ i menyen Innstillinger – Avslutt
. Dette lukker Compass-programvaren og tar deg tilbake til skrivebordet.

5.1

Åpne Innstillinger-menyen

Det finnes to måter å åpne Innstillinger-menyen på, avhengig av om verktøylinjen er synlig på skjermen

5.1.1
Velg

Åpne menyen Innstillinger hvis verktøylinjen er synlig
Innstillinger-knappen i verktøylinjen. Menyen Innstillinger åpnes.
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5.1.2
1.

Åpne menyen Innstillinger hvis verktøylinjen ikke er synlig
Velg Endre-knappen øverst til høyre i skjermen.

Figur 5.2 Endre-knapp
Modifiseringsknappen er plassert nederst i skjermens høyre hjørne i sidesettene All Access og Navigator.

Et dialogvindu åpnes og gi deg to alternativer
2.

Velg knappen Innstillinger. Menyen Innstillinger åpnes.

Når verktøylinjen er aktivert, vil Innstillinger-knappen alltid være synlig på skjerme. Se 6.4 Rediger verktøylinje,
side 44 for informasjon om hvordan du aktiverer verktøylinjen.
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6
6.1

Tilpasse Compass-programvaren
Tilgangsmåte

Compass-programvaren lar deg velge og justere tilgangsmåten som passer best for brukeren.
Bruker du sidesettene All Access og Navigator, har du valgt tilgangsmåte under den første konfigureringen da du tilpasset sidesettet.
Ønsker du å se en video som forklarer de ulike tilgangsmåtene nærmere, kan du gå til myTobiiDynavox.com og velge
videoen "Foreta valg" (Tilgangsmåter). (Du kan også åpne denne videoen kjapt via Hjelp-menyen.
[Innstillinger > Hjelp > Hjelpevideoer.])
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23). Velg deretter Tilgangsmåte.

Figur 6.1 Innstillinger for tilgangsmåte
Velg den tilgangsmåten du ønsker å bruke.
Enkel berøring er standard tilgangsmåte.

Tilgangsmåte Gaze Interaction er bare tilgjengelig på Tobii Dynavox I-Series-enheter.

Når du gjør et valg i menyen Tilgangsmåte, vises knappen Innstillinger (sirklet inn i Figur 6.1 Innstillinger for tilgangsmåte, side 25). Velg knappen Innstillinger for å åpne en meny der du kan tilpasse innstillingene for valgmetoden.
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6.1.1

Innstillinger Enkel berøring

Figur 6.2 Menyen Innstillinger for enkel berøring
For enkel berøring velger du avmerkingsboksen som aktiverer sveip. Velg blant alternativene for scrollbar synlighet. Velg en auditiv tilbakemelding. (Se 6.1.8 Lyd, side 37.)

6.1.2

Innstillinger for Klikk ved berøring

Figur 6.3 Menyen Innstillinger for klikk ved berøring
For tilgangsmåten Klikk ved berøring velger du en hold- og slipptid. Velg blant alternativene for scrollbar synlighet. Velg en auditiv tilbakemelding. (Se 6.1.8 Lyd, side 37.)
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6.1.3

Innstillinger for Klikk ved slipp

Figur 6.4 Menyen Innstillinger for klikk ved slipp
For tilgangsmåten Klikk ved slipp velger du en hold- og slipptid. Velg blant alternativene for scrollbar synlighet. Velg en markeringsstil og farge (se 6.1.7 Markeringsstil og farge, side 37) samt en auditiv tilbakemelding. (Se 6.1.8 Lyd, side 37.)

6.1.4

Innstillinger skanning

6.1.4.1

Innstillinger skanning – Type skanning

Figur 6.5 Menyen Innstillinger skanning
Velg en type skanning: 1 bryter automatisk skanning eller 2 bryter trinnvis skanning.
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6.1.4.1.1
1.

1-bryters autoskanning

Velg den blå Innstillinger-knappen under 1 bryter autoskann. Et meldingsvindu åpnes slik at du kan velge skanningshastighet. (Bruk pil opp og pil ned for å justere hastigheten.)

Figur 6.6 Velg en skanningshastighet
2.

Velg fanen Overg. tid. Et meldingsvindu åpnes slik at du kan angi overgangstiden (pausetiden mellom nivåene i skannemønsteret). (Bruk pil opp og pil ned for å justere tiden.)

Figur 6.7 Velg en overgangstid
3.

Velg fanen Skann etter for å aktivere eller deaktivere alternativene for skanning.

Figur 6.8 Dialogboksen Skann etter
4.

28

Velg OK i meldingsvinduet Skann etter for å gå tilbake til menyen Innstillinger skanning.
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5.

I menyen Innstillinger skanning velger du en bryterinngang for å signalisere at programvaren skal bevege skannerens
markering fremover.

Figur 6.9 Velg en bryterinngang for 1 bryter autoskann
6.1.4.1.2
1.

Bryter trinnskanning

Velg 2 bryter trinnvis skanning i menyen Innstillinger Skanning.

Figur 6.10 Velg en bryterinngang for 2 bryter trinnskanning
2.
3.

Velg rullegardinlisten Bryter 1 tilgang for å velge tastaturtasten som gir en bryterinngang som signaliserer at programvaren skal bevege skannerens markering fremover.
Velg rullegardinlisten Bryter 2 tilgang for å velge tastaturtasten som gir en bryterinngang som signaliserer at programmet skal foreta et valg.
Standard bryterinngang er venstre pil for bryter 1 og høyre pil for bryter 2.
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6.1.4.2
1.

Innstillinger skanning – skannemønster
Velg fanen Mønster i menyen Innstillinger skanning.

Figur 6.11 Innstillinger skanning – fanen Mønster
2.
3.
4.

6.1.4.3
1.

Velg et skannmønster (rad/kolonne, kolonne/rad eller lineært).
Velg antall trinn. Programmet kan angis til å skanne i det uendelige, eller stanse skanningen hvis det ikke blir foretatt et
valg etter at siden har blitt skannet et visst antall ganger.
For å starte skanningen på nytt hvor et valg ble foretatt, velger du avmerkingsboksen Aktivert ved siden av Skann fra siste valg.

Innstillinger skanning – grensesnitt
Velg fanen Grensesnitt i menyen Innstillinger skanning.

Figur 6.12 Innstillinger skanning – fanen Grensesnitt
2.
3.
4.
5.

30

Velg avmerkingsboksen Aktivert ved siden av Aktiver Tilbake hvis du vil at skannerens markering skal gå tilbake til det
forrige nivået etter at et valg er foretatt.
Velg avmerkingsboksen Aktivert ved siden av Aktiver Tilbakestill hvis du vil at skannerens markering skal initialiseres
etter at et valg er foretatt.
Velg avmerkingsboksen Aktivert ved siden av Skann tilbake/tilbakestill først hvis du vil flytte skanneikonet til begynnelsen av skannmønsteret.
For å automatisk øke størrelsen til hvert element etterhvert som det skannes, velger du avmerkingsboksen Aktivert ved
siden av Zoom.
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6.
7.

Velg en markeringsstil og farge. (Se 6.1.7 Markeringsstil og farge, side 37.)
Foreta et valg ved siden av Scrollbar synlighet.

6.1.4.4
1.

Innstillinger skanning – sider
Velg fanen Sider i menyen Innstillinger skanning.

Figur 6.13 Innstillinger skanning – fanen Sider
2.
3.

Ved siden av Skann verktøylinje velger du hvordan du vil at verktøylinjen skal skanne.
Velg avmerkingsboksen Aktivert:
●
●
●

6.1.4.5

for å inkludere modifiseringsknappen i skannemønsteret
for å inkludere skrivelinjen i skannemønsteret
for å inkludere tomme knappen i skannemønsteret

Innstillinger skanning – auditiv tilbakemelding

Velg fanen Auditiv tilbakemelding i menyen Innstillinger skanning. Se 6.1.8 Lyd, side 37 for informasjon om innstillinger
for auditiv tilbakemelding.

6.1.4.6
1.

Innstillinger skanning – Holdtid
Velg fanen Holdtid i menyen Innstillinger skanning.

Figur 6.14 Innstillinger skanning – Holdtid-fanen
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2.

Still inn holdtid ved hjelp av pilknappene.

Figur 6.15 Innstillinger skanning – Holdtid
3.

Kryss av boksen ved siden av "Aktiver visuell tilbakemelding når du holder bryteren" for å se en animasjon som viser nødvendig holdtid når bryteren aktiveres.

Figur 6.16 Innstillinger skanning – Aktiver visuell tilbakemelding

Figur 6.17 Innstillinger skanning – Holdtid med visuell tilbakemelding
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6.1.5

Gaze Interaction Settings
Gaze Interaction er bare tilgjengelig på Tobii Dynavox I-Series-enheter.

Figur 6.18 Menyen Gaze Interaction Settings

6.1.5.1

Gaze Interaction Settings – Vis styringsstatus

Åpner Styringsstatusvisning, hvor du kan kontrollere at Gaze Interaction-programmet gjenkjenner brukerens øyne og at brukeren er plassert riktig foran enheten.

Figur 6.19 Styringsstatusvisning
De to punktene som representerer brukerens øyne, skal være i midten av visningsprogrammet. Den hvite trekanten i avstandsmåleren på den høyre siden av visningsprogrammet bør ligge rundt midten (i det grønne området) når optimal avstand fra enheten er nådd.

6.1.5.2

Gaze Interaction Settings – Start en ny kalibrering

Åpner en skjerm som starter kalibreringsprosessen. Programmet kalibrerer automatisk brukerens blikk etterhvert som han/hun
følger målene på skjermen. Når kalibreringen er fullført, åpnes et meldingsvindu med resultatene av kalibreringen.

6.1.5.3

Gaze Interaction Settings – Paus Gaze Interaction

Når denne funksjonen er aktivert, vises et Pause-ikon på skjermen. Brukeren kan stanse Gaze Interaction midlertidig for å hvile
øynene.
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Brukere kan også legge til sine egne knapper for å pause og gjenoppta øyestyring på sidene sine ved å bruke handlingene PauseEyeTracking() og ResumeEyeTracking().

6.1.5.4

Gaze Interaction Settings – Aktiveringsinnstillinger

Velg en aktiveringsmåte:
●

Fokuseringsinnstillinger
Fokuseringsaktivering lar brukeren velge ved å fokusere blikket på et element i en viss tid (fokuseringstid).
Velg Fokusering og velg deretter Innstillinger-knappen under Fokusering. Meldingsvinduet Fokuseringsinnstillinger åpnes. Velg en fokuseringstid.

●

Bryterinnstillinger
Bryteraktivering lar brukeren velge ved å trykke på en ekstern bryter (tilbehør) eller tastaturtast.
Velg Bryter og velg deretter Innstillinger-knappen under Bryter. Et meldingsvindu åpnes.
–
–
–

●

Velg en aktiveringstid. Velg deretter OK.
Velg fanen Ventetid og velg tiden mellom vekslingene. Velg deretter OK.
Velg fanen Bryter og velg deretter en bryterinngang. (Hvis du ikke bruker bryterportene på enheten.) Velg deretter
OK.

Innstillinger for blunking
Aktivering med blunking lar brukeren velge ved å blunke med øynene i en viss tid (blunketid).
Velg Blunking og velg deretter Innstillinger-knappen under Blunking. Et meldingsvindu åpnes.
–
–

6.1.5.5

Velg en minimum blunketid. Velg deretter OK.
Velg fanen Maks. tid og velg deretter en maksimal blunketid. Velg deretter OK.

Gaze Interaction Settings – Tilbakemelding

Velg fanen Tilbakemelding i menyen Gaze Interaction Settings. Velg farge, størrelse og type tilbakemeldingsmål som skal
benyttes under bruk.

Figur 6.20 Menyen Gaze Interaction Settings – fanen Tilbakemelding
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6.1.5.6

Gaze Interaction Settings – Windows Control

Velg fanen Windows Control i menyen Gaze Interaction Settings for å angi modus for skrivebordstilgang.

Figur 6.21 Menyen Gaze Interaction Settings – fanen Windows Control
6.1.5.6.1

Gaze Selection

Gaze Selection-modusen i Windows Control gjør at brukeren kan styre et vanlig Windows-operativsystem med en totrinns valgmetode som reduserer faren for uønskede klikk.
6.1.5.6.2

Mouse Emulation

Mouse Emulation-modusen gjør det mulig for brukeren å emulere og styre en standard PC-peker på skjermen.

6.1.5.7

Gaze Interaction Settings - Gaze Interaction-profil

Velg fanen Gaze Interaction-profil i menyen Gaze Interaction Settings.

Figur 6.22 Menyen Gaze Interaction Settings – fanen Gaze Interaction-profil
Fanen Gaze Interaction-profil brukes for å veksle mellom ulike Gaze Interaction-profiler. Du kan opprette profiler ved å bruke
programmet Gaze Interaction Settings på skrivebordet.

6.1.5.8

Gaze Interaction Settings – Auditiv tilbakemelding

Velg fanen Auditiv tilbakemelding i menyen Gaze Interaction Settings. Se 6.1.8 Lyd, side 37 for informasjon om innstillinger for auditiv tilbakemelding.
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6.1.6

Innstillinger mus

Figur 6.23 Menyen Innstillinger mus

6.1.6.1

Innstillinger mus – Velg med

6.1.6.1.1

Fokusering

Fokuseringsaktivering lar brukeren velge ved å plassere markøren over et element i en viss tid (fokuseringstid).
1.
2.

Velg Fokusering.
Velg den blå Innstillinger-knappen under Fokusering. Et meldingsvindu åpnes slik at du kan velge fokuseringstid.
(Bruk pil opp og pil ned for å justere tiden.)

Figur 6.24 Innstillinger for fokuseringstid
6.1.6.1.2

Bryter

Bryteraktivering lar brukeren velge ved å trykke på en ekstern bryter (tilbehør) eller tastaturtast.
1.
2.

Velg Bryter.
Velg den blå Innstillinger-knappen under Bryter.

Figur 6.25 Bryterinnstillinger – bryterinngang
3.
4.
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Velg en bryterinngang.
Velg OK.
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6.1.6.2

Innstillinger mus – scrollbar synlighet

Velg blant alternativene for scrollbar synlighet.

6.1.6.3

Innstillinger mus – markeringsstil og farge

Velg en markeringsstil og farge. (Se 6.1.7 Markeringsstil og farge, side 37.)

6.1.6.4

Innstillinger mus – auditiv tilbakemelding

Velg fanen Auditiv tilbakemelding i menyen Innstillinger mus. Se 6.1.8 Lyd, side 37 for informasjon om innstillinger for
auditiv tilbakemelding.

6.1.7

Markeringsstil og farge

Figur 6.26 Markeringsstil og farge i menyen Innstillinger mus
1.

Bruk rullegardinlisten Markeringsstil for å bestemme hvordan valgte elementer vises på siden.

Markeringsstiler
1. Ingen markering
2. Kant
3. Omvendt
4. Overlegg
2.

6.1.8

Velg Farge-knappen (sirklet inn i Figur 6.26 Markeringsstil og farge i menyen Innstillinger mus, side 37). Meldingsvinduet Fargevelger åpnes. Velg en markeringsfarge. (Du kan også opprette en egendefinert farge ved hjelp av meldingsvinduet Fargevelger.)

Lyd

En auditiv tilbakemelding er et enkelt ord eller kort melding som spilles av for å identifisere et element når markøren (eller skannerens markering) beveger seg over elementet. Du kan velge at en stemmen som leser opp auditive tilbakemeldinger, er annerledes enn stemmen du bruker for vanlig kommunikasjon. Du kan aktivere eller deaktivere auditive tilbakemeldinger, velge volum
og talehastighet for stemmen du har valgt, og du kan forsterke lydnivået.
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Fanen Auditiv tilbakemelding er tilgjengelig på Innstillinger-menyen uavhengig av tilgangsmåte.

Figur 6.27 Fanen Auditiv tilbakemelding i menyen Innstillinger for enkel berøring
På enkelte enheter kan du velge om den auditive tilbakemeldingen leses opp bare for deg eller for andre også.

Den auditive tilbakemeldingen er som standard elementets etikett.

1.
2.

Velg avmerkingsboksen ved siden av Bruk for å aktivere auditive tilbakemeldinger.
Velg en stemme for auditive tilbakemeldinger i rullegardinlisten Stemme.
Se 6.2 Stemmeinnstillinger, side 38 for informasjon om nedlasting av stemmer fra myTobiiDynavox.com.

3.

Velg avmerkingsboksen ved siden av Stemmeforsterkning for å aktivere funksjonen som forsterker volumet.
Hvis du merker at talen "kuttes opp", deaktiverer du Stemmeforsterkning.

4.
5.

Bruk glidebryteren Volum for å justere volumet fra 0 til 100.
Bruk glidebryteren Hastighet for å justere stemmens talehastighet. Talehastigheten økes ved å dra glidebryteren fra
venstre til høyre.
Velg Tale-knappen til høyre for Test stemme for å høre hvordan stemmen og talehastigheten du har valgt, høres ut. Du
kan endre stemmen og øke eller redusere talehastigheten til du er fornøyd med stemmen og talehastigheten du har
valgt.
Standardteksten i tekstboksen Test stemme er "Slik høres stemmen ut nå." For å endre teksten i tekstboksen
velger du den og legger inn din personlige melding.

6.2

Stemmeinnstillinger

Du kan velge og tilpasse en stemme for Compass-programvaren, samt tilpasse uttaleunntak for ofte brukte ord.
Du kan velge en annen stemme for auditive tilbakemeldinger. (Se 6.1.8 Lyd, side 37.)
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Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Stemmeinnstillinger.

Figur 6.28 Stemmeinnstillinger

6.2.1

Stemme

Velg en talestemme i rullegardinlisten Stemme.

6.2.2

Last ned og administrer stemmer

Velg knappen Last ned og administrer stemmer for å laste ned stemmer fra myTobiiDynavox.com og installere dem.
Når du velger knappen Last ned og administrer stemmer, menyen Administrer stemmer åpnes.

Figur 6.29 Menyen Administrer stemmer

Velg en stemme, og velg deretter

Installer og last ned og installer stemmen, eller velg søppelspannikonet

for å slette den.
Visse stemmer er skrivebeskyttet og kan ikke slettes.
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6.2.3

Administrer uttale

Det er mulig talestemmen ikke uttaler alt riktig - særlig kan dette gjelde egennavn eller ord av fremmedspråklig opprinnelse. Du
kan lagre alternativ tekst eller fonetisk transkriberte ord for å korrigere uttaleproblemer.
1.
2.
3.
4.

Velg knappen Administrer uttale i menyen Stemmeinnstillinger. Menyen Uttaleunntak åpnes.
Velg Administrer-knappen øverst til høyre i skjermen.
Velg enten knappen Nytt tekstunntak eller Nytt fonemunntak.
Et meldingsvindu åpnes. Bruk tastaturet på skjermen for stave ordet riktig og deretter stave fonetisk (eller velge de riktige
fonemene). Velg deretter Lagre (eller OK for fonemer) for å lukke dialogen og lagre uttaleunntakene.

Figur 6.30 Dialog tekstunntak

6.2.4

Markering

Du kan velge om du vil at teksten i skrivelinjen skal markeres når den leses opp. Du kan deretter velge en markeringsstil og
farge.
For å velge markering velger du avmerkingsboksen ved siden av Markering.

Figur 6.31 Aktivert markering
Velg deretter Konfigurer-knappen for å åpne Markering.

Figur 6.32 Menyen Markering
1.

Bruk rullegardinlisten Marker type for å velge det du vil markere når skrivelinjen er valgt
●
●
●
●

2.
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Marker ord – Hvert ord markeres når det leses opp.
Marker ord og symbol – Hvert ord og tilhørende symbol markeres når ordet leses opp.
Marker setning – Hver setning markeres når den uttales.
Marker setning og ord – Hver setning markeres (med markeringsstil 2) når den leses opp. Hvert ord markeres
(med markeringsstil 1) når det leses opp.

Bruk rullegardinlistene Stil 1 og Stil 2 for å velge markeringsstilen når teksten i skrivelinjen leses opp.
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Markeringsstil 2 vil bare gjelde når du velger alternativet Marker setning og ord i rullegardinlisten Marker
type.
Velg mellom følgende markeringsstiler:
●
●
●
●
3.

Fyllfarge – Ordet (eller setningen) markeres med fargen du velger.
Kantfarge – Ordet (eller setningen) markeres med kantfargen du velger.
Inverter – Teksten og tekstbakgrunnen veksles. (Hvis teksten for eksempel er svart og bakgrunnen er hvit, blir teksten hvit og tekstbakgrunnen svart.)
Tekstfarge – Teksten i ordet eller setningen endres til valgt farge når ordet leses opp.

Velg en farge for Markeringsstil 1 og 2.
Velg fargeknappen lengst til høyre for rullegardinlisten Stil 1 (sirklet inn i Figur 6.32 Menyen Markering, side 40). Dialogboksen Velg farge åpnes.

Figur 6.33 Dialogboksen Velg farge
a.

Velg en farge for markering.
Du kan velge en farge fra rullegardinlisten Standard farger i dialogen Velg farge, eller du kan bruke glidebryter Rød, Grønn, og Blå og Ugjennomsiktighet for å lage en egendefinert farge.

b.
c.

6.2.5

Velg OK for å lukke dialogen Velg farge og lagre fargevalget ditt.
Velg fargeknappen til høyre for rullegardinlisten Stil 2. Gjenta trinn a og b ovenfor for å velge en farge for Markeringsstil 2.

Stemmeforsterkning

Fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av Stemmeforsterkning for å deaktivere funksjonen som forsterker volumet.
Hvis du merker at talen "kuttes opp", deaktiverer du Stemmeforsterkning.

6.2.6

Volum

Bruk glidebryteren Volum for å justere volumet fra 0 til 100.

6.2.7

Hastighetsforbedring

Bruk glidebryteren Hastighet for å justere stemmens talehastighet. Talehastigheten økes ved å dra glidebryteren fra venstre til
høyre.

6.2.8

Test stemme

Velg Tale-knappen til høyre for Test stemme for å høre hvordan stemmen og talehastigheten du har valgt, høres ut. Du kan endre stemmen og øke eller redusere talehastigheten til du er fornøyd med stemmen og talehastigheten du har valgt.
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6.3

Innstillinger for grensesnitt

Bruk menyen Innstillinger for grensesnitt for å justere eller definere hvordan visse elementer vises på skjermen. Menyen Innstillinger for grensesnitt er organisert etter faner. Hver fane inneholder en ulik gruppe med alternativer og innstillinger.
Alternativene for Innstillinger for grensesnitt kan variere, avhengig av sidesettet du velger. Navigasjonsfelt-sidesettet
brukes som et eksempel her.
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Grensesnitt. Menyen Innstillinger
for grensesnitt åpnes som standard i fanen Generelle innstillinger.

6.3.1

Generelle innstillinger

Figur 6.34 Innstillinger for grensesnitt – Generelle innstillinger
Velg en Hjemmeside og en Tastaturside. Beskytt sideredigering med passord og åpne Innstillinger-menyer. Velg et språk, og
velg vindusstil og språk.
På Android-enheter kan du også låse Android-verktøylinjen.

Når du er ferdig med å tilpasse de generelle innstillingene, velger du den grønne knappen Ferdig øverst til høyre i skjermen.

6.3.2

Innstillinger for verktøylinje og navigasjonsfelt

Figur 6.35 Innstillinger for grensesnitt – innstillinger for verktøylinje og navigasjonsfelt
Velg en plassering av verktøylinjen og navigasjonsfeltet, og aktiver eller deaktiver (skjul) verktøylinjen.
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6.3.3

Innstillinger for meldingsvindu

Figur 6.36 Innstillinger for grensesnitt – innstillinger for skrivelinje
Tilpass innstillingene for den nye skrivelinjen: bruk symboler, bruk store symboler, start automatisk med stort forbokstav ved ny
setning, automatisk mellomrom mellom ord, bruk en tykkere markør, tøm skrivelinjen etter tale, tal mens ordene skrives inn i skrivelinjen, vis stavefeil og velg et egendefinert spor-popup-oppsett.
Velg knappen Bla gjennom for å åpne Sideleser og søk etter en popup som skal brukes for spor (i enkelte sidesett).
Når du er ferdig med å tilpasse innstillingene for skrivelinjen, velger du den grønne knappen Ferdig øverst til høyre i skjermen.

6.3.4

Knappeinnstillinger

Figur 6.37 Innstillinger for grensesnitt – knappeinnstillinger
Overvåk knappebruk.
Animasjonsfunksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Når du velger Aktivert og Vis bruk, vil en bruksteller vises på hver knapp. (Se Figur 6.38 Vis knappebruk (eksempel) , side
43.) Trykk på knappen Fjern data for å knappens bruksteller.

Figur 6.38 Vis knappebruk (eksempel)
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Når du er ferdig med å tilpasse knappeinnstillingene, velger du den grønne knappen Ferdig øverst til høyre i skjermen.

6.3.5

Innstillinger for alder og ferdighetsnivå

Figur 6.39 Innstillinger for grensesnitt – alder og ferdighetsnivå
Endrer innholdet alt etter valgt alder og evnenivå.
Når du er ferdig med å tilpasse innstillingene for alder og ferdighetsnivå, velger du den grønne knappen Ferdig øverst til høyre i
skjermen.

6.4

Rediger verktøylinje

Du kan tilpasse verktøylinjen - legge til en ny knapp eller mappe, redigere eller slette knapper eller mapper, flytte dem opp eller
ned, og skjule elementer på verktøylinjen.
Alternativene for Innstillinger for verktøylinjen kan variere, avhengig av sidesettet du velger. Navigasjonsfelt-sidesettet
brukes som et eksempel her.
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Rediger verktøylinje. Denne menyen
viser knapper og mapper - både gjemte og synlige - i verktøylinjen din.

Figur 6.40 Innstillinger for Konfigurer verktøylinje
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Velg Administrer øverst til høyre i skjermen for å redigere verktøylinjen. En knappelinje åpnes øverst i menyen Konfigurer
verktøylinje som lar deg redigere verktøylinjen.

Figur 6.41 Knappelinje på menyen Konfigurer verktøylinje
●

Velg Ny knapp eller Ny mappe for å åpne en dialog og legge til en ny knapp eller mappe

Figur 6.42 Ny knapp

Figur 6.43 Ny mappe
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●

For å redigere en mappe eller knapp velger du den (et blått merke vises på elementet). Velg deretter Rediger. Dialogen
Verktøylinjeknapp eller Verktøylinje-mappe åpnes slik at du kan redigere elementet.

Figur 6.44 Rediger verktøylinjeelement
Hvis du velger kommandoen Åpne side, må du også angi siden som åpnes når knappen velges.

–
–
–

For å flytte en verktøylinjeknapp eller mappe velger du den. Deretter velger du Flytt opp eller Flytt ned.
For å skjule en verktøylinjeknapp eller mappe velger du den. Deretter velger du Skjul.
For å vise et skjult element velger du Vis.
Valg av et skjult element på listen vil endre knappen Skjul til Vis i knappelinjen.

–

For å slette et element velger du det. Deretter velger du søppelspannikonet

.

Når du er ferdig med å tilpasse innstillingene for verktøylinjen, velger du den grønne knappen Ferdig øverst til høyre i skjermen.
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7

Hastighetsforbedring

Compass-programvaren har funksjoner for hastighetsforbedring som kan hjelpe brukeren med å kommunisere hurtigere og mer
effektivt.
Både utvidelse av forkortelser og ordprediksjon lar brukeren legge inn noen få bokstaver i skjermlinjen med skjermtastaturet før
programvaren foreslår ordvalget.
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Hastighetsforbedring.

Figur 7.1 Innstillinger for hastighetsforbedring

7.1

Utvidelse av forkortelser

Du kan sette sammen din egen liste med forkortelser for ofte brukte ord (for eksempel navn på venner, familie, steder, kjæledyr,
osv.).
Forviss deg om at avmerkingsboksen Utvid forkortelser automatisk i delen Utvid forkortelser automatisk i menyen Hastighetsforbedring er valgt for å bruke forkortelsene du lager.

7.1.1
1.

Legg til en utvidelse av forkortelse
Velg Administrer-knappen i delen Utvid forkortelser automatisk, og menyen Utvidelse av forkortelser åpnes.

Figur 7.2 Menyen Utvidelse av forkortelser
2.

Velg knappen Administrer. En knappelinje åpnes.
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3.

Velg knappen Ny og menyen Rediger utvidelse av forkortelse åpnes.

Figur 7.3 Ny utvidelse av forkortelse
4.
5.
6.
7.

I tekstboksen Forkortelser bruker du systemtastaturet til å skrive inn noen bokstaver som representerer ordet du forkorter. (Skriv for eksempel "glim" for "glimrende."
Skriv inn hele ordet i tekstboksen Utvidelse.
Velg Lagre.
Velg Ferdig øverst i høyre hjørne av skjermen.

For å utvide forkortelsen, skriver du den inn i skrivelinjen. Når du taster inn et mellomrom, vil forkortelsen automatisk utvides.
Vær oppmerksom på at forkortelsen skal skrives nøyaktig slik i skrivelinjen, som det ble skrevet da forkortelsen ble
opprettet. Hvis du for eksempel har laget forkortelsen "als" (uten mellomrom mellom bokstavene) og du taster inn "a l
s" i skrivelinjen, vil forkortelsen ikke utvides.

7.1.2
1.

Rediger en utvidelse av forkortelse:
Velg Administrer-knappen i delen Utvid forkortelser automatisk, og menyen Utvidelse av forkortelser åpnes.

Figur 7.4 Menyen Utvidelse av forkortelser
2.
3.
4.

Velg knappen Administrer. En knappelinje åpnes.
Velg forkortelsesunntaket du vil redigere.
Velg knappen Rediger og menyen Rediger utvidelse av forkortelse åpnes.

Figur 7.5 Rediger utvidelse av forkortelse
5.
6.
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Utfør endringene i tekstboksen Utvidelse.
Velg Lagre.
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7.

Velg Ferdig øverst i høyre hjørne av skjermen.

7.2

Ordprediksjon

Ordprediksjon kan brukes på enhver side som har en skrivelinje og prediksjonsknapper. Mens brukeren skriver meldingen, vil
prediksjonsfunksjonen foreslå ord og vise vokabularalternativer for hurtigvalg. Disse vokabularalternativene vises på
prediksjonsknappene.
Du kan aktivere og deaktivere prediksjonsfunksjonene ved hjelp av menyen Hastighetsforbedring.

Figur 7.6 Innstillinger for ordprediksjon på menyen Hastighetsforbedring
1.

Velg Innstillinger-knappen i Prediksjon-delen av menyen Hastighetsforbedring. Menyen Prediksjonsinnstillinger åpnes.
Sørg for ar avmerkingsboksen Aktivert er valgt. Ordprediksjon er som standard aktivert. Velg bort avkrysningsboksene for å deaktivere automatisk ordprediksjon.

Figur 7.7 Prediksjonsinnstillinger
2.

Marker eller velg bort følgende avkrysningsbokser i menyen Innstillinger for hastighetsforbedring for å aktivere/deaktivere
følgende prediksjonsfunksjoner:
●
●

Vis symboler med prediksjon – Denne funksjonen er også aktivert som standard. Fjern avkrysningene for å skjule
symboler.
Foreslå ord kun én gang– Når avkrysningsboksen Foreslå ord kun én gang er valgt, har brukeren kun én mulighet til å velge et ord på en prediksjonsknapp. Hvis et ord ikke velges, vil ordet ikke bli foreslått igjen før brukeren
har fullført ordet han/hun skriver inn. Dette gjøres ved å skrive et punktum eller et mellomrom til slutt.

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO

7 Hastighetsforbedring

49

●
●
●
●

7.3

Kontekstprediksjon av – Når denne funksjonen er aktivert, vil ikke Compass-programvaren foreslå ord basert på
den grammatiske strukturen eller ordsekvensen til setningen som skrives.
Neste-bokstav-prediksjon – Når denne funksjonen er aktivert på et tastatur, foreslås ingen bokstaver som ikke er
et passende alternativ basert på bokstaven eller sekvensen av bokstaver som er skrevet.
Ingen prediksjon for ord på knapper – Når denne funksjonen er aktivert, foreslås ikke ord som allerede vises på
en knapp på den aktuelle siden.
Aktiver prediksjonslæring – Prediksjonslæring lar Compass-programvaren lære ord som brukes ofte og legger
dem til som prediksjonsalternativer.

Meldingshistorikk
Verktøylinjefunksjonen Meldingshistorikk er for øyeblikket bare tilgjengelig i Navigator- og All Access-sidesettene.

Meldingshistorikk lagrer alt som er sagt eller lagt inn i skrivelinjen. Meldingshistorikken kan brukes for å gjenta en melding, lagre
meldingen i et emne eller en annen side, eller opprette en e-post.
Du kan velge hvor lenge meldingen skal lagres (fra en uke til for alltid) i meldingshistorikken.
Du kan søke i meldingshistorikken ved hjelp av nøkkelord. Enkeltelement kan slettes fra meldingshistorikken, eller hele meldingshistorikken kan tømmes.
Meldingshistorikkinnstillinger velges i menyen Hastighetsforbedring.
Åpne meldingshistorikken via Meldingshistorikk på verktøylinjen i Navigator-, All Access- eller Core First-sidesettet. Du finner
meldingshistorikk på Kontrollpanel-siden i sidesettene Navigasjonsfelt, Personer med slag og hjerneskade og Hoveddokument.
For det tekstbaserte sidesettet, finner du meldingshistorikk på hovedsiden.

Figur 7.8 Innstillinger for meldingshistorikk på menyen Hastighetsforbedring
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7.3.1
1.

Innstillinger for meldingshistorikk
Velg Innstillinger-knappen i Meldingshistorikk-delen i Hastighetsforbedring-menyen. Menyen Innstillinger for
meldingshistorikk åpnes.

Figur 7.9 Innstillinger for meldingshistorikk
2.
3.
4.
5.

7.3.2
1.

For å bruke meldingshistorikk i uttrykksprediksjon velger du avmerkingsboksen Aktivert ved siden av Bruk historikk i
uttrykksprediksjon.
Velg hvor lenge du vil at meldingshistorikken skal lagres – fra sju dager til for alltid.
For å tømme meldingshistorikken velger du Fjern. En bekreftelsesdialogboks åpnes. Velg Ja i dialogen for å tømme
meldingshistorikken.
Velg OK for å lagre innstillingene for skrivelinjen.

Åpne meldingshistorikk
Velg Meldingshistorikk på verktøylinjen (kun sidesettene All Access og Navigator).
Du kan søke etter en spesifikk melding i meldingshistorikken. Søk-knappen er sirklet inn i Figur 6.38 Vis knappebruk (eksempel) , side 43.
Denne funksjonen er forhåndsprogrammert i All Access- og Navigator-sidesettene. I andre sidesett må du
programmere en knapp med Handlinger for å få tilgang til meldingshistorikkfunksjonen.

2.

Velg Send til-ikonet (sirklet inn i Figur 7.10 Meldingshistorikk valgt i sidesettet All Access, side 51) til høyre for
meldingen.

Figur 7.10 Meldingshistorikk valgt i sidesettet All Access
3.

Velg målet som du vil sende meldingen til. (Eller velg søppelspannikonet for å slette meldingen.)
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Vokabular
Kun sidesettene Navigasjonsfelt, Personer med slag og hjerneskade, All Access og Navigator lagrer ordlister i Vokabular. Sidesettene Core First og Hoveddokument lagrer kun spor-fyller-lister (ikke ordlister) i Vokabular.

De fleste vokabularelementene er lagret i mappene. Du kan endre, kopiere, slette, forandre rekkefølgen på skjermen og tilføye
nye ting til vokabularet ved hjelp av Vokabular-menyen.
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Vokabular.

Figur 8.1 Menyen Vokabular
Velg Ordlister, Mine uttrykk eller mappen Emner.

Figur 8.2 Menyen Vokabular – ordlister (eksempel)
Bruk pilknappen øverst til venstre i skjermen for å flytte deg opp gjennom lagene av mapper. Velg mappen du vil åpne.
Når du finner mappen eller elementet du vil redigere, velger du Administrer i øverste høyre hjørne av skjermen.
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Hvis du legger til en ny mappe eller et nytt element, går du til det nivået du ønsker å plassere mappen eller elementet,
og velger deretter Administrer.

Figur 8.3 Menyen Rediger vokabular (eksempel)
Når du velger mappen Administrer, vil det vises en knappelinje.

Figur 8.4 Knappelinje på Vokabular-skjermen
Velg elementet du vil endre. Velg deretter riktig knapp i knappelinjen.
●

Rediger – Sidesettet med vokabularegenskaper åpnes som standard i fanen Rediger.

Figur 8.5 Sidesettet Vokabularegenskaper
Skriv inn en ny etikett, bla etter et symbol, og/eller legg til eller endre meldingen.
Melding-feltet vil ikke være tilstede når du redigerer en mappe.

Velg fanen Egenskaper i sidesettet for Vokabularegenskaper for å endre alder eller ferdighetsnivå for det valgte
element.
●
●

Kopier til – Skjermbildet Velg en mappe åpnes. Naviger gjennom nivåene for å finne mappen du vil kopiere til.
Rekkefølge – Bruk knappene Først, venstrepil, høyrepil eller Sist øverst i skjermen for å endre rekkefølge på
elementene.
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●

●

●
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Ny mappe – Opprett en ny mappe. Bruk skrivebordet på skjermen for å skrive inn en etikett og et symbol for den nye
mappen. Velg fanen Egenskaper i sidesettet Vokabularegenskaper for å definere alderen og ferdighetsnivået for den
nye mappen.
Nytt element – Opprett et nytt element. Bruk skrivebordet på skjermen for å skrive inn en etikett og en melding for det
nye elementet. Velg fanen Egenskaper i sidesettet Vokabularegenskaper for å definere alderen og ferdighetsnivået for
det nye elementet.
Slett element – Velg søppelspannikonet

8 Vokabular

. for å slette det valgte elementet.
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Ferdighetsnivåer

Noen sidesett har funksjonen Ferdighetsnivåer. Hvis sidesettet ditt støtter nivåer, er det en Nivå-knapp i menyen Innstillinger.
En av de mest spennende funksjonene til Compass-programvaren er hvor lett det er å bevege seg oppover ferdighetsnivåene
etterhvert som brukerens kommunikasjonsferdigheter øker.
Menyen Nivå gjør at du raskt og enkelt kan velge mellom ferdighetsnivåer for å finne beste innhold og knappestørrelse, og de
mest passende verktøyene. Menyen Nivå gir også tilgang til oversiktsvideoer og lar deg konfigurere emnene, tastaturoppsettene,
hurtigord osv.
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Nivå.

Figur 9.1 Innstillinger for Nivå (Navigasjonsfelt-sidesett)
1.

Velg passende nivå i fanene Ferdighetsnivå øverst på skjermen.
Velg knappen Nivåintroduksjon øverst til høyre i skjermen og se videoen(e) for å få mer informasjon om
nivåer.

2.

Juster innstillingene under Konfigurer verktøy.
Velg et verktøy, så åpnes en dialog. Dialogene for Hurtigord og Emner for Navigasjonsfelt-sidesettet (nivå 3) er illustrert
i Figur 9.2 Innstillinger for Hurtigord på Nivå-siden (Navigasjonsfelt-sidesett), side 55 og Figur 9.3 Innstillinger for Emne på Nivå-siden (Navigasjonsfelt-sidesett), side 56.

Figur 9.2 Innstillinger for Hurtigord på Nivå-siden (Navigasjonsfelt-sidesett)
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Figur 9.3 Innstillinger for Emne på Nivå-siden (Navigasjonsfelt-sidesett)
Menyen Nivå lar deg konfigurere verktøylinjen på nytt.

3.
4.

56

Etterhvert som du foretar endringer i hver enkel dialog, velger du den grønne Lagre-knappen for å lukke dialogen og lagre endringene.
Når du er ferdig, velger du den grønne knappen Ferdig øverst til høyre i skjermen.

9 Ferdighetsnivåer

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO

10 Sideleser
Sideleser er den raskeste måten å finne en side du vil åpne eller redigere. Du kan søke etter en side v.h.a. navnet, eller bla gjennom mappene og se miniatyrbilder av sidene før du åpner dem. Du kan også opprette en ny side med Sideleser.
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Sideleser.

Figur 10.1 Sideleser (eksempel – Navigasjonsfelt-sidesett)
Ikonene øverst til høyre på skjermen (sirklet inn i Figur 10.1 Sideleser (eksempel – Navigasjonsfelt-sidesett), side 57) gir deg
muligheten til å vise sidene og mappene som rutenett (standard) eller liste.
Bruk pilknappen øverst til venstre i skjermen (sirklet inn i Figur 10.1 Sideleser (eksempel – Navigasjonsfelt-sidesett), side 57)
for å flytte deg opp gjennom lagene av mapper. Velg en mappe for å åpne den og vise sidene i den. Når du velger en side, vil
det åpnes et større miniatyrbilde av siden.

Figur 10.2 Valgt side i Sideleser
Velg Åpne for å åpne den valgte siden, eller velg Redigering for å åpne Redigeringsverktøylinjen og redigere siden. (Se 12
Compass-redigering, side 64.)
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11 Tilpasse et element på en side
Det er lett å tilpasse sidene og alle typer elementer (inkludert selve siden) for å endre de tilhørende egenskapene: symbol, etikett, auditiv tilbakemelding, oppsett, handlinger som utføres når de velges osv.
1.

Velg modifiseringsknappen på skjermen
●

Modifiseringsknappen er plassert øverst i skjermens høyre hjørne i alle sidesett unntatt All Access og Navigator. (Se
Figur 11.1 Modifiseringsknapp – alle sidesett unntatt All Access og Navigator, side 58.)

Figur 11.1 Modifiseringsknapp – alle sidesett unntatt All Access og Navigator
●

Modifiseringsknappen er plassert nederst i skjermens høyre hjørne i sidesettene All Access og Navigator. (Se Figur
11.2 Modifiseringsknapp – sidesettene All Access og Navigator, side 58.)

Figur 11.2 Modifiseringsknapp – sidesettene All Access og Navigator
Hvis verktøylinjen er deaktivert når du velger å tilpasse en knapp, vil en dialogboks åpnes med to valgmuligheter: Endre eller Innstillinger. Velg Endre.
Du vil da gå inn i Tilpasningsmodus (en rød linje vil vises nederst i skjermen med meldingen "Tilpasningsmodus. Velg elementet du vil tilpasse").

Figur 11.3 Tilpasningsmodus
2.

Velg elementet på siden som skal tilpasses. (Eller velg selve siden.)

Elementets egenskaper-sidesett åpnes.
De følgende instruksjonene er spesifikke for tilpasning av en knapp (ettersom det er elementet på siden som endres oftest),
men alle sideelementer endres på omtrent samme måte. Egenskaper-sidesettet vil imidlertid variere for hvert element alt etter
elementets egenskaper.
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11.1 Tilpasse en knapp

Figur 11.4 Sidesett for knappegenskaper – Innhold-fanen åpen
Sidesettet for knappegenskaper inneholder seks faner:

11.1.1

Fanen Innhold

I fanen Innhold kan du tilordne etiketter, meldinger og symboler, samt tilordne handlinger som utføres når en knapp velges.
1.

Etikett
Etiketten vises på knappen.
a.
b.
c.

2.

Velg Etikett-feltet eller tastaturikonet til høyre for Etikett-feltet.
Skriv inn ny etikett ved hjelp av tastaturet på skjermen.
Velg Ferdig på skjermtastaturet.

Melding
Meldingen vil ikke vises på knappen. Meldinger kan brukes for lengre eller mer komplekse tekstlinjer. For eksempel kan
etiketten på en knapp være "Adresse," mens meldingen kan være brukerens faktiske adresse. Husk å tilordne korresponderende handlinger når du bruker handlinger. Det kan brukes med handlinger som Sett inn melding eller Les melding.
(Se 4. Handlinger nedenfor.)
a.
b.
c.
d.

Velg feltet Melding
Velg knappen Erstatt.
Skriv inn ny melding ved hjelp av tastaturet på skjermen.
Velg Ferdig på skjermtastaturet.
Når du velger Tilbakestill, vil knappen tilbakestille meldingen slik at den er lik teksten i Etikett-feltet.

3.

Symbol
Symboler hjelper brukere til å koble sammen konsepter raskt og enkelt.

Tilordne eller endre symbol:
a.

b.

Velg den blå knappen Velg ... ved siden av feltet Symbol. Symboler basert på etiketten du skrev inn, vil foreslås,
men du kan søke etter ulike symboler ved hjelp av søkefeltet øverst i skjermen. Bare velg søkefeltet og bruk skjermtastaturet til å skrive inn det du leter etter.
Velg et symbol. Når et symbol er valgt, vil det vises et blått merke på symbolet. Ønsker du et annet symbol, er det
bare å velge det. Det første valget du gjorde, vil automatisk velges bort.
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Du kan også velge fanen Bilder for å bla etter et foto eller en tegning. Hvis enheten har integrert kamera,
kan du ta et bilde med kameraet.

Figur 11.5 Velg et symbol
c.
4.

Velg den grønne Velg-knappen øverst til høyre i skjermen.

Handlinger
Handlinger får en knapp til å gjøre noe. Om du vil uttale en melding direkte fra en knapp eller skrive en tekst i en skrivelinje, så vil du måtte tilordne knappene disse handlingene.

Tilordne handlinger:
a.
b.

Velg feltet Handlinger. Skriptredigering åpnes.
Fra rullegardinlisten i det venstre panelet i Skriptredigering, velger du handlingstypen du leter etter. Hvis du for
eksempel tilordner handlinger til en knapp, velger du Knapp i listen. Du vil da se en liste med populære handlinger.

Figur 11.6 Skriptredigering – rullegardinliste
c.

Denne listen med tilgjengelige handlinger vil vises i venstre panel. Hvis du for eksempel har valgt Knapper, vil det
vises knappehandlinger med en kort forklaring av hver handling.
Velg blyantikonet ved siden av en handling for å se variasjoner av handlingen.
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d.

Velg den handlingen du vil tilordne knappen din. Når du foretar valgene dine, vil handlingene som er tilordnet knappen, vises i en liste i høyre panel.
Hvis du vil slette handlinger, velger du dem i listen over tilordnede handlinger, og velger deretter det røde søppelspannikonet

e.

11.1.2

øverst i skjermen.

Når du er ferdig, velger du den grønne knappen Ferdig øverst til høyre i skjermen.

Fanen Skrifttype

Alternativer for skrifttype er tilgjengelig for all tekst, inkludert knappeetiketter. Velg fanen Skrifttype for å velge mellom skrifttyper,
størrelser og farger.

Figur 11.7 Fanen Skrifttype

11.1.3

Fanen Oppsett

Fanen Oppsett lar deg endre knappetype og oppsett. Hvis du vil endre knappetype, bruker du rullegardinlisten Knappetype for
å velge en ny knappetype:

Figur 11.8 Fanen Oppsett

11.1.3.1
●
●

●
●
●

Knapptype

Standard – Standardknapper har ofte en etikett, et symbol, og tilordnede handlinger.
Ordprediksjon – En ordprediksjonsknapp foreslår neste logiske ordvalg og viser deg ulike alternativer som raskt kan
velges. Disse knappene brukes vanligvis i tastatur og på stavesider, og kan i stor grad øke brukerens
kommunikasjonshastighet.
Gruppe – Gruppeknapper har flere små knapper. Bruk av gruppeknapper kan ofte hjelpe dem som bruker skanning
som tilgangsmåte til å enkelt gjøre raskere valg.
Uttrykksprediksjon – I likhet med ordprediksjon foreslår uttrykksprediksjonsknapper logiske fraser.
Tegnprediksjon – I likhet med ordprediksjon foreslår tegnprediksjon-knappene den neste logiske bokstaven basert på
bokstaven eller sekvensen av bokstaver som er skrevet.

I tillegg er ulike oppsettsalternativer (plassering av symboler og etiketter) tilgjengelige for å imøtekomme brukerens preferanser
og behov. Velg knappen Symboloppsett for å velge et oppsett for knappen.
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11.1.4

Fanen Stil

Du kan velge mellom en rekke stiler, inkludert ulike former, fyllfarger, kantlinjefarger og kantlinjens bredde, stil, gradering og
graderingsfarge.
Sveip eller scroll ned Stil-fanen for å se alle stilalternativene.

Figur 11.9 Fanen Stil

11.1.5

Fanen Tilgang

Figur 11.10 Fanen Tilgang
Felt for auditiv tilbakemelding og rad/kolonne-indikator finnes for personer som bruker auditiv skanning. Rad/kolonne-indikatoren brukes hvis knappen er den første knappen i raden eller kolonnen.
Angi et audiovarsel:
1.
2.
3.

Velg Erstatt.
Skriv inn det nye audiovarselet ved hjelp av tastaturet på skjermen.
Velg Ferdig på skjermtastaturet.

For at programvaren skal hoppe over knappen når den skanner, fjerner du merket i avmerkingsboksen Bare berøring.
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11.1.6

Fanen Diverse

Figur 11.11 Fanen Diverse
For å skjule knappen, krysser du av i boksen ved siden av Skjult.
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12 Compass-redigering
Compass-redigering lar deg redigere en side slik du ønsker, eller opprette en helt ny side. (Se 13 Opprette en side, side 72).
Se 11 Tilpasse et element på en side, side 58 hvis du bare vil modifisere et element på en side (f.eks. endre symbolet
eller handlingen på en knapp, eller endre elementets oppsett eller stil).
Velg knappen Redigering i menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23). Redigeringsverktøylinjen vil vises øverst på siden.
Redigeringsverktøylinjen vil også automatisk åpnes når du oppretter en ny side ved hjelp av Sideleseren eller
Sideoppretting.
Redigeringsverktøylinjen inneholder alle de verktøyene du trenger for å opprette og redigere sider.

Figur 12.1 Redigeringsverktøylinje

12.1 Fil

Figur 12.2 Fil
Ny

Opprette en ny side.

Ny fra mal

Opprett en ny side fra en mal eller "som" en eksisterende side.

Lagre

Lagre alle endringene som er utført på den åpne siden

Åpne

Åpner Velg side-menyen for å åpne en ny side for redigering. (Når du åpner en ny side, vil den
allerede åpne siden lukkes.)

Tilbakestill

Tilbakestill alle endringene du har utført på det åpne sidesettet siden sist gang du lagret det.

Sidestørrelse

Velg en sidestørrelse (eller opprett en egendefinert sidestørrelse) som tilpasser posisjonene til
navigasjonslinjen og verktøylinjen (venstre, høyre, topp, bunn eller av).

Makroer

Åpner Makroredigering.

Valg

Endre redigeringsinnstillinger
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12.2 Rediger

Figur 12.3 Rediger
Redigeringsalternativene vil variere avhengig av hvilke elementer som er valgt på siden. Hvis du f.eks velger en fanetilpasning,
vil du se et alternativ for å legge til en ny fane. Velger du en standardknapp, finner du alternativer for utfylling. (Alternativene som
vises i Figur 12.3 Rediger, side 65, er for en gruppeknapp.)
Undo

Angre den siste endringen du utførte. (Programvaren gir flere nivåer av angre og gjør om.)

Gjør om

Gjør om den siste endringen du utførte. (Programvaren gir flere nivåer av angre og gjør om.)

Delete

Sletter permanent de valgte elementene på siden.

Dupliser

Kopier det valgte elementet og plasser kopien direkte ved siden av det valgte elementet.

Cut

Fjern de valgte elementene fra siden og lagre dem på utklippstavlen slik at de kan limes inn på
siden igjen, eller inn på en annen side.

Copy

Lag en kopi av de valgte elementene og lagre dem på utklippstavlen slik at duplikatet kan limes
inn et annet sted på siden, eller på en annen side.

Paste

Lim inn et element som har blitt klippet ut eller kopiert.

Velg overordnet

Endre utvalget slik at det inneholder det overordnede objektet til det opprinnelig valgte objektet. Hvis det for eksempel er valgt en knapp i en gruppeboks, vil det overordnede objektet være
gruppeboksen.

Velg innhold

Velg alt innholdet (inkludert merkinger, symboler og alle elementer i en gruppeknapp eller gruppeboks) i det valgte elementet.

Fjern innhold

Fjern alt innholdet (inkludert merkinger, symboler og alle elementer i en gruppeknapp eller
gruppeboks) fra det valgte elementet.

12.3 Select

Figur 12.4 Select
Select

Velg et enkelt element på siden (eller selve siden).

Flervalg

Velg flere elementer på siden. (Dette verktøyet fungerer som å holde nede Ctrl-tasten på et tastatur mens du klikker på flere elementer med musen).

Spray

"Spray" ut kopier av et valgt element for å skape et rektangulært rutenett.

Skannrekkefølge

Juster hvilken rekkefølge elementene på siden skal skannes.
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Lås

"Lås" et element slik at det ikke kan redigeres. Når du velger låseverktøyet, vil det plassere låseikoner på hvert av elementene på siden (inkludert selve siden). Velg alle elementene du vil låse. Låseikonet
vil endres fra grønt til rødt, hvilket angir at det er låst. (For å låse opp
elementet velger du låseverktøyet igjen og deretter det elementet du vil låse opp.)
Oppgir målene til det valgte elementet eller området.

Mål

12.4 Knapper

Figur 12.5 Knapper
Standard

Plasser en "standard" (rektangulær) knapp.

Gruppe

Plasser en gruppeknapp.
(En gruppeknapp er en knapp som lar deg plassere andre elementer [en
"multielementsknapp"]).

Ordprediksjon

Plasser en ordpredikasjonsknapp.
(En ordpredikasjonsknapp gjetter brukerens ordvalg etter hvert som meldingen skrives i
skrivelinjen.)

Fraseprediksjon

Plasser en fraseprediksjonsknapp.
(En fraseprediksjonsknapp fungerer på samme prinsipp som en ordprediksjonsknapp, men vil
gjette hele frasen.)

Tegnprediksjon

Plasser en tegnpredikasjonsknapp.
(En tegnpredikasjonsknapp virker på samme måte som en ordpredikasjonsknapp, men vil foreslå det neste tegnet basert på bokstaven eller sekvensen av bokstaver som brukeren har valgt.)

(Rektangulært)
referansepunkt

Plasser et rektangulært referansepunkt

(Usynlig)
referansepunkt

Plasser et usynlig referansepunkt.

Frihåndsform-knapp

(Referansepunkter plasseres vanligvis over deler av bilder på en side. Referansepunktet programmeres slik at nå det velges, vil det utføres en handling.)

(Et usynlig referansepunkt kan ha tilordnede handlinger, men har ingen kantlinjer, farge, symbol
eller andre synlige karakteristikker.)
Tegn en knapp i akkurat den formen du vil.
(Berør skjermen til enheten og flytt fingeren [eller musen hvis du bruker redigeringsprogramvaren] rundt på siden helt til knappen har størrelsen og formen du ønsker.)

For å plassere en knapp på siden velger du bare det passende knappeverktøyet og deretter et sted på siden.
For å tegne en knapp på siden berører du skjermen til enheten og bruker fingeren (eller musen hvis du bruker redigeringsprogramvaren) til å tegne knappen.
For å endre størrelse på knappen velger du den og flytter fingeren din (eller musen) over kanten eller hjørnet til knappen helt til
det vises en dobbel pil. Dra inntil knappen har den størrelsen og formen du vil ha.
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Etter at du har tegnet knappen velger du den, og velger deretter knappen Egenskaper øverst i venstre hjørne. (Se Figur 12.6
Egenskaper-knapp på Knapp, side 67.)

Figur 12.6 Egenskaper-knapp på Knapp
Sidesettet Knappegenskaper vil åpnes. Bruk sidesettet for knappegenskaper for å endre en knapp – tilordne etiketter, meldinger
og symboler til knappen, endre utseende og tilføre handlinger. Se 11 Tilpasse et element på en side, side 58.

12.5 Etikett (elementer som ikke er knapper)

Figur 12.7 Etikett (elementer som ikke er knapper)
Etikett

Plasser tekst hvor som helst på siden.

Symbol

Plasser et symbol hvor som helst på siden.
Etter at du har plassert symbolet - en avgrensende boks (eller "plassholder") vises på siden –
velg knappen Egenskaper øverst i venstre hjørne av avgrensningsboksen. Sidesettet Symbolegenskaper vil åpnes og gi deg mulighet til å velge det symbolet du vil ha.

Meldingsvindu

Plasser en skrivelinje på siden.

Fanetilpasning

Plasser fanetilpasning
Velg Fanetilpasning for å legge til flere faner. Velg deretter Rediger > Ny fane.

Gruppeboks

Plasser en gruppeboks på siden.
(En gruppeboks er en slags "beholder" for grupper av knapper, avkrysningsbokser, radioknapper eller andre elementer.)

Vokabularrutenett

Plasser et vokabularrutenett på siden.
Etter at du har plassert vokabularrutenettet velger du knappen Egenskaper øverst til venstre i rutenettet for å bla gjennom og velge vokabularkilde.

Video

Plasser et videoelement på siden.
Etter at du har plassert videoelementet velger du knappen Egenskaper øverst til venstre for å
velge vokabularkilde.

Linje

Plasser en linje på siden.
For å tegne en linje på siden berører du skjermen og bruker fingeren [eller musen hvis du bruker
redigeringsprogramvaren] til å tegne knappen.

Tekstboks

Plasser en tekstboks på siden.
Tekstbokser ligner på skrivelinjer fordi de viser tekstmeldinger som blir skrevet inn via tastatur.
Forskjellen er imidlertid at tekstboksene brukes til korte tekstmeldinger – kun ett ord eller én linje
tekst.
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Avmerkingsboks

Plasser en avkrysningsboks på siden.
Som standard inkluderer hver avkrysningsboks en ramme der et symbol vil vises i når boksen
velges.
Avkrysningsbokser fungerer uavhengig av hverandre og er nyttige når flere valg er tillatt.

Alternativknapp

Plasser en alternativknapp på siden.
Som standard inkluderer hver alternativknapp en ramme der et symbol vil vises i når knappen
velges.
I hver gruppe av alternativknapper er kun ett valg tillatt.

For å plassere et element på siden velger du det passende verktøyet og deretter et sted på siden.
For å tegne et element berører du skjermen på enheten og bruker fingeren (eller musen) for å tegne det.
For å endre størrelse på elementet velger du det og flytter fingeren din (eller musen) over kanten eller hjørnet til elementet helt til
det vises en dobbel pil. Dra inntil elementet har størrelsen og formen du ønsker.
Etter at du har tegnet elementet, velger du det. Velg deretter knappen Egenskaper øverst i venstre hjørne. (Se Figur 12.8 Egenskaper-knapp på Fanetilpasning, side 68.)

Figur 12.8 Egenskaper-knapp på Fanetilpasning
Elementets egenskaper-panel åpnes. Bruk egenskaper-panelet for å modifisere elementet. Se 11 Tilpasse et element på en side, side 58.

12.6 Oppsett

Figur 12.9 Oppsett
Layoutalternativene vil variere avhengig av hvilke elementer som er valgt på siden. (Valgene vist i Figur 12.9 Oppsett,
side 68, er for to valgte knapper med etiketter.)
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12.6.1

Plassere

Figur 12.10 Plassere
Plasser elementene på siden. (Elementer på en side ligger i lag og kan ligge oppå hverandre.)
●
●
●
●

Flytt fremover – Flytt det valgte elementet ett lag høyere opp.
Flytt fremst – Flytt det valgte elementet fremst i lagene av elementer på siden.
Flytt bakover – Flytt det valgte elementet ett lag lenger ned.
Flytt bakerst – Flytt det valgte elementet nederst i lagene av elementer på siden.

12.6.2

Juster

Figur 12.11 Juster
Juster de relative plasseringene til flere valgte elementer på siden ved å justere de valgte elementene basert på plasseringen til
hovedelementet.
Hvis du har flere valgte elementer på siden, er "hovedelementet" det elementet som viser Egenskaper-knappen.

12.6.3

Midtstilt

Figur 12.12 Midtstilt
Sentrer de valgte elementene loddrett eller vannrett på siden, eller begge deler.
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12.6.4

Skriftstørrelse

Figur 12.13 Skriftstørrelse
Endre størrelse på alle de valgte elementene. Den endelige størrelsen er basert på hovedelementet - elementet med Egenskaper-knappen. (Dvs. at størrelsen på alle valgte elementer vil være identisk med størrelsen på hovedelementet.)
●
●
●
●
●
●

Samme bredde – Endre de valgte elementene slik at de får samme bredde.
Samme høyde – Endre de valgte elementene slik at de får samme høyde.
Samme størrelse – Endre de valgte elementene slik at de får samme størrelse.
Tilpass til overordnet – Tilpass størrelsen på de valgte elementene slik at de har samme størrelse som overordnet,
uten at de endrer form.
Tilpass rutenett – Tilpass størrelsen på de valgte elementene slik at de passer inn i linjene i rutenettet.
Fyll ut overordnet – Tilpass størrelsen og formen på de valgte elementene slik at de utfyller det overordnede
elementet.
Hvis det kun er valgt én side, er alternativene som er tilgjengelig i Størrelse-menyen Full bredde, Full høyde og
Full størrelse. (Det valgte elementet vil fylle siden bredde, sidens høyde, eller fylle hele siden.)

12.6.5

Alfabetiser

Figur 12.14 Alfabetiser
Juster plasseringen til valgte elementer på en side i alfabetisk rekkefølge – basert på etikettene deres.

12.6.6

Bytt

Figur 12.15 Bytt
Bytt om på plasseringen av to valgte elementer. (Innholdet i elementene blir værende med de opprinnelige elementene).
(Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis det er valgt to elementer på siden.
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12.6.7

Avstand

Figur 12.16 Avstand
Juster avstanden horisontalt og vertikalt mellom tre eller flere valgte elementer på siden.
(Dette menyalternativet er kun tilgjengelig hvis det er valgt minst tre gjenstander på siden).

12.7 Avslutt

Figur 12.17 Avslutt
Lukker redigeringsverktøylinjen.
(En bekreftelsesdialogboks vil vises og spørre om du vil at lagre endringene på siden).
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13 Opprette en side
Lag en helt ny side – enten fra en mal (inkludert en tom mal), eller basert på loppsettet til en eksisterende side. Du kan tilpasse
de nye sidene med ditt eget innhold; ordlister, symboler, mediefiler, osv.
Du kan også opprette en ny side direkte fra Compass-redigering. (Se 12 Compass-redigering, side 64.)

Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Sideoppretter.

Figur 13.1 Sideoppretter
Ikonene øverst til høyre på skjermen (sirklet inn i Figur 13.1 Sideoppretter, side 72) gir deg muligheten til å vise sidene og mappene som rutenett (standard) eller liste.
Velg fra en rekke maler (tom eller etter aktivitetstype eller læringsområde), eller velg fanen Lik side for å opprette en ny side
med det samme oppsettet som en annen. Du kan også bruke Søke-tekstfeltet for å finne en side du vil bruke som mal.
Bruk pilknappen øverst til venstre i skjermen (sirklet inn i Figur 13.1 Sideoppretter, side 72) for å flytte deg opp gjennom lagene
av mapper. Velg en mappe for å åpne den og vise sidene i den. Velg en side og velg deretter Opprett i det øverste høyre hjørnet
av skjermen. En dialogboks vil åpnes - navngi siden og bla til det stedet du vil lagre den.
Redigeringsverktøylinjen åpnes. Bruk redigeringsverktøylinjen for å plassere nye elementer på siden, tilpasse størrelsen, duplisere, slette, flytte elementer osv. (se 12 Compass-redigering, side 64). Velg
Egenskaper-knappen i det øvre venstre hjørnet
til et valgt element for å åpne Egenskaper og tilpasse elementet – symbol, etikett, melding, oppsett, handlinger som utføres når
de velges, farge, osv. (se 11 Tilpasse et element på en side, side 58).
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14 Fjernkontrollbehandling
På utvalgte enheter kan Compass-programvaren sende og motta infrarøde signaler (IR) slik at enheten kan fungere som fjernkontroll for elektronisk utstyr. f.eks. stereoer, kabelbokser, fjernsyn, DVD-spillere og IR-aktiverte telefoner.
På enheten:
1.

Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Fjernkontroll.

Figur 14.1 Fjernkontroll-knapp i menyen Innstillinger

2.

Velg Administrer i Fjernkontrollbehandling.
Fjernkontroll-knappelinjen åpnes.

3.

Velg Ny.
Dialogen Rediger fjernkontroll åpnes.

Figur 14.2 Fjernkontroll-knappelinje
4.

Velg Fjernkontrollnavn-tekstfeltet og bruk skjermtastaturet for å legge inn navnet til fjernkontrollen.

Figur 14.3 Dialogen Rediger fjernkontroll

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO

14 Fjernkontrollbehandling

73

5.

Velg Rediger kommandoer i dialogen Rediger fjernkontroll.

6.
7.

Velg Administrer på Kommandoer-siden.
Velg Ny.
Dialogen Ny kommando åpnes.

Kommandoer-knappelinjen åpnes.

Figur 14.4 Kommandoer-knappelinje
8.

I dialogen Ny kommando velger du tekstfeltet Kommandonavn.
Bruk skjermtastaturet for å legge inn navnet til kommandoen du vil legge til.

Figur 14.5 Dialogen Ny kommando
9.

Velg Lært og velg deretter OK.
Dialogen Spill inn kommando åpnes.

10. Les instruksjonene i dialogen Spill inn kommando, og plasser enheten og fjernkontrollen som beskrevet.
Velg Spill inn når du er klar.

Figur 14.6 Dialogen Spill inn kommando

74

14 Fjernkontrollbehandling

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO

11. Følg ledeteksten på skjermene for å spille inn kommandoen.

Figur 14.7 Knapp på fjernkontroll
12. Statusmeldingen på dialogen Spill inn kommando indikerer om innspillingen av kommandoen var vellykket.
a.
b.

Trykk OK hvis den var vellykket.
Hvis den ikke var vellykket, trykker du Spill inn på nytt og gjenta trinn 12.

Figur 14.8 Innspilling av kommando vellykket.
13. Kommandoen du opprettet, vises i listen i Kommandoer-dialogen. Velg navnet til kommandoen du nettopp opprettet.
Dialogen Lært kommando åpnes.
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14. Pek enheten mot det elektroniske utstyret du vil bruke, og velg Test.

Figur 14.9 Test kommando
15. Velg OK hvis testen var vellykket.
Testdialogen Lært kommando lukkes.
16. Gjenta trinnene for hver tilleggskommando du vil legge til fjernkontrollen.
17. Når du er ferdig med å legge til kommandoer på fjernkontrollen, velger du Ferdig.
Nå kan du styre den nye fjernkontrollen fra fjernkontrollsiden i sidesettet.
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15 AccessIT
Compass støtter Tobii Dynavox AccessIT 3, en USB-Bluetooth-enhet som brukes til å sende tastetrykk, musebevegelser og
museklikk til en standard Windows 10-datamaskin fra en enhet som kjører Tobii Dynavox’ Compass-programvare. For å lære
mer om Tobii Dynavox AccessIT 3 se http://www.tobiidynavox.com/AccessIT
AccessIT-sidepakker er tilgjengelig på https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral

Heretter vil dette dokumentet henvise til datamaskinen som mottar kommandoer som “PCen” og enheten som kommandoene vil bli sendt fra som “taleenheten”.
AccessIT 3 benytter Bluetooth® trådløs teknologi. PCen (med tilkoblet AccessIT 3) og taleenheten må være innenfor
omtrent 10 meters avstand (32 fot) for å etablere og opprettholde Bluetooth-paring mens AccessIT 3 er i bruk.
Både taleenheten og PCen må være slått på og låst opp før trinnene nedenfor kan påbegynnes.

15.1 Oppsett av AccessIT
Koble til AccessIT 3
1.

(På PCen) Sett inn AccessIT 3 i en USB-port.
AccessIT 3 krever USB 2.0 eller høyere.

Aktiver Bluetooth — Windows-taleenheter
1.
2.
3.
4.

(På taleenheten) Velg Start-menyen i Windows og velg deretter Innstillinger.
Velg Enheter.
Velg Bluetooth.
Flytt Bluetooth-bryteren til PÅ-posisjonen.

15.2 AccessIT-handlinger
AccessIT-handlingene er utformet for å bli brukt i kombinasjon med hverandre. Vanlige PC-handlinger som klikk og flytt vil kreve
mer enn én handling. Individuelle handlinger er beskrevet nedenfor.
Dersom en AccessIT 3-enhet ikke er tilkoblet når en knapp som inneholder en AccessIT-handling velges, vil den (tilgjengelige) enhetsvelgeren for AccessIT åpnes automatisk.
AccessITConnect()

Koble fra den gjeldende AccessIT 3-enheten (om aktuelt) og vis AccessIT enhetsvelger. Denne handlingen er nyttig når du bytter fra én AccessIT 3-enhet til en annen AccessIT 3-enhet.
Det er ikke nødvendig å bruke denne handlingen for å starte alle AccessIT-økter ettersom alle
AccessIT-handlinger automatisk åpner AccessIT enhetsvelger dersom en AccessIT 3-enhet
ikke for øyeblikket er tilkoblet.

AccessITReset(value)

Stopp de spesifiserte kommandotypene som for øyeblikket gjennomføres: tastaturtaster, museklikk, musebevegelser og/eller tekst.

AccessITSendButton
(value)

Send en knappemelding til AccessIT 3-enheten. Dersom knappen ikke har noen melding, send
knappeetiketten.

AccessITSendKeyboardKey(value)

Send den spesifiserte tastaturtasten. Valg: hold tasten nede og/eller vent en spesifisert tidsperiode etter sending av tastaturtasten (før utføring av den neste handlingen).

AccessITSendMessageWindow()

Send den gjeldende meldingsvinduteksten til AccessIT 3-enheten. Dersom meldingsvinduet
er symbolert vil symbolene ikke bli sendt.
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AccessITSendText
(value)

Send den spesifiserte rene teksten til AccessIT 3-enheten.

AccessITSendMouseClick(value)

Send den spesifiserte klikk-typen. Valg: vent en spesifisert tidsperiode etter sending av klikket
(før utføring av den neste handlingen).

AccessITSendMouseMove(value)

Send en musebevegelse til AccessIT 3-enheten. Musebevegelser gjøres fra den gjeldende
(når handlingen utføres) museposisjonen f.eks. gjeldende museposisjon = 0. Angi en verdi
mellom -100 og 100 i X- og Y-feltene for å definere retningen og avstanden for musebevegelsen. Negative tall flytter musen til venstre (X) og opp (Y). Positive tall flytter musen til høyre (X)
og ned (Y). Valg: kontinuerlig bevegelse (musen vil fortsette å bevege seg i den spesifiserte
retningen frem til en annen handling stopper/gir ny retning til den, eller til den treffer kanten av
skjermen) og/eller vent en spesifisert tidsperiode etter sending av musebevegelsen (før utføring av den neste handlingen).

Noen brukere av AccessIT 3 vil kanskje ha nytte av å aktivere Windows-innstillingen “Vis posisjonen til pekeren når
jeg trykker på CTRL-tasten” på PCen. Bruk AccessITSendKeyboardKey(value)-handlingen til å sende tastaturtasten
CTRL fra Compass, og animerte sirkler vil midlertidig vises rundt musepekeren på PCen for å gjøre den mer synlig.
For å få tilgang til denne museinnstillingen i Windows, gå til Innstillinger > Enheter > Mus > Tilleggsalterativer for
mus > Pekeralternativer-fanen på PC’en.

15.3 PCens strøminnstillinger og AccessIT
PCen din kan kun motta AccessIT-kommandoer når den er slått på og våken. For å sikre uforstyrret PC-tilgang justerer du
PCens strømsparingsinnstillinger til å aldri sette datamaskinen (harddisken) i dvale mens den er tilkoblet strøm.
PCen din kan fortsatt motta AccessIT-kommandoer dersom skjermen (displayet) har gått inn i strømsparingsmodus. Når en AccessIT-kommando (tastaturtast, musebevegelse eller museklikk) sendes fra Snap, vil det “vekke” PC-skjermen.
Du finner strøminnstillingene for Windows i Innstillinger > System > Strøm og hvilemodus.
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16 Kamera
Hvis Compass-programvaren kjører på en enhet med et integrert kamera, aktiveres kameramodulen.
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Kamera.

1

2

3

Figur 16.1 Kamera
1

Åpner mediebiblioteket ditt, og lagrer eventuelt tatte bilder.

2

Skifter mellom fremadrettet og bakoverrettet kamera.

3

Velg for å ta et bilde. Etter at et bilde er tatt, endres knappen Ta bilde til Nytt bilde. Når du velger Nytt bilde
igjen, lagres det aktuelle bildet i mediebiblioteket og det tas et nytt bilde.
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17 Ditt mediebibliotek
I mediebiblioteket kan du se alle bildene og videoene dine. Videoer og bilder som du tar med enheten, vises i mapper under fanene Bilder og Videoer.
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Mediebibliotek.

Figur 17.1 Mediebibliotek (eksempel – bilder)
Når du velger en mappe i fanen Bilder og deretter velger et spesifikt bilde, åpnes en fullskjermsfremviser.

Figur 17.2 Bildefremviser
Bruk knappene Forrige og Neste øverst i skjermen for å bla gjennom alle bildene i mappen.
Velg fanen Videoer for å åpne videobiblioteket ditt. Velg en videomappe, og velg deretter den videofilen du vil spille av. Velg
deretter Åpne i dialogboksen Alternativer.
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18 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Da du fullførte Veiviseren for oppsett, lagret du mange innstillinger for sidesettet, vokabularet, mediebiblioteket, informasjon
om hastighetsforbedring, innstillinger for tilgangsmåte osv. En sikkerhetskopi lagrer de tilpassede innstillingene, redigerte sider
og data (f.eks. vokabular).
Det er viktig at du tar sikkerhetskopier regelmessig.
Åpne menyen Innstillinger. (Se 5.1 Åpne Innstillinger-menyen, side 23.) Velg deretter Sikkerhetskopier/gjenopprett.

Figur 18.1 Innstillinger for sikkerhetskopiering/gjenoppretting
Du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette sidesettet enten lokalt eller til myTobiiDynavox.com.
Du trenger kanskje en micro USB-adapter for lokal sikkerhetskopiering og gjenoppretting på valgte enheter.

18.1 Sikkerhetskopier til myTobiiDynavox.com
1.
2.
3.
4.

Velg knappen Sikkerhetskopier til myTobiiDynavox.
Logg inn på kontoen din med brukernavn og passord når du blir bedt om det.
Skriv et navn (og beskrivelse [valgfritt]) for din sikkerhetskopi i tekstboksen. (Det er lurt å inkludere datoen i filnavnet)
Velg OK.

18.2 Lokal sikkerhetskopi
Du kan sikkerhetskopiere til din lokale harddisk eller en USB-stasjon.
1.
2.

3.
4.
5.

Velg knappen Lokal sikkerhetskopi.
På skjermen som åpnes, velger du en målmappe (Sikkerhetskopier er standard sikkerhetskopimappe). Bruk piltastene
øverst til venstre i skjermen for å bevege deg opp gjennom mappestrukturen. Velg mappen hvor du vil lagre
sikkerhetskopien.
Velg den grønne Velg-knappen øverst til høyre i skjermen.
Skriv et navn for din sikkerhetskopi i tekstboksen. Det er lurt å inkludere datoen i filnavnet.
Velg OK.
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18.3 Gjenopprett fra myTobiiDynavox.com
1.
2.
3.

4.

Velg knappen Gjenopprett fra myTobiiDynavox.
Logg inn på kontoen din med brukernavn og passord hvis du blir bedt om det.
Skjermbildet Velg sikkerhetskopi åpnes. Velg sikkerhetskopien du vil bruke. Hvis nødvendig, bruker du piltastene øverst
til venstre i skjermen for å bevege deg opp gjennom mappestrukturen. Velg deretter den grønne knappen Velg øverst i
høyre hjørne av skjermen.
Velg OK. En fremdriftslinje vises.
Når du velger dette alternativet, vil enheten nullstilles og all brukerdata, alle innstillinger og alt innhold overskrives.

18.4 Gjenopprett lokalt
1.
2.
3.
4.

Velg knappen Gjenopprett lokalt. Skjermbildet Velg sikkerhetskopifil åpnes og vise alle sikkerhetskopiene i mappen Sikkerhetskopier.
Finn sikkerhetskopien du vil bruke. Hvis nødvendig, bruker du piltastene øverst til venstre i skjermen for å bevege deg
opp gjennom mappestrukturen. Velg sikkerhetskopien din eller finn filen på USB-enheten din.
Velg sikkerhetskopien du vil bruke. Velg deretter den grønne knappen Velg øverst i høyre hjørne av skjermen.
Velg OK. En fremdriftslinje vises.
Når du velger dette alternativet, vil enheten nullstilles og all brukerdata, alle innstillinger og alt innhold overskrives.

18.5 Veiviser for nytt sidesett
Åpne Veiviser for nytt sidesett vil guide deg gjennom trinnene for å velge et passende sidesett.

18.6 Administrer pålogging
Logg inn / logg ut av myTobiiDynavox-kontoen din.

82

18 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO

18 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

83

Tobii Dynavox Compass Brukerhåndbok v.2.3 - nb-NO

Copyright ©Tobii AB (publ). Ikke alle produkter og tjenester tilbys i hvert lokale marked. Spesifikasjoner kan endres uten varsel på forhånd. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.

Støtte for Tobii Dynavox-enheten
Få hjelp via Internett
Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer, tips og triks relatert til produktet.Du finner Support-sidene våre på
nett på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt din løsningskonsulent eller forhandler
Kontakt din Tobii Dynavox-løsningskonsulent eller autoriserte forhandler for hjelp hvis du har spørsmål eller problemer med produktet. De er best kjent med ditt personlige oppsett og er de som
best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontaktinformasjon se www.TobiiDynavox.com/contact

