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1
1.1

Info Tobii Dynavox Gaze Point
Bedoeld gebruik

Neem de volledige controle van uw computer over met enkel uw ogen, of met uw ogen en een schakelaar. U kunt alle types
muis- en veegacties emuleren en typen in tekst typen met onze bekroonde software. We hebben ook slimme snelkoppelingen
toegevoegd om het nog makkelijker te maken om toegang te krijgen tot alle delen van Windows!

1.2

Systeemvereisten

Component

Vereisten

Computer en processor

2,0 Gigahertz (GHz) of sneller, dual-core processor (aanbevolen minimum).

Geheugen (RAM)

4 gigabyte (GB) RAM (aanbevolen minimum).

Vaste schijf

450 megabyte (MB) beschikbaar

USB

USB 2.0

Besturingssysteem

Tobii Dynavox Gaze Point draait op zowel 32–bits en 64-bit
versies van Microsoft Windows besturingssystemen. Wanneer u Tobii Dynavox Gaze Point van 32 bits uitvoert op een
64-bits versie van een Windows-besturingssysteem, wordt
het programma uitgevoerd in de 32-bits laag van het Windows-besturingssysteem.
●
●
●

Windows 7 (64-bits)
Windows 8,1 (32-bits of 64-bits)
Windows 10 (32-bits of 64-bits)

.NET-versie

4,5

Eye Tracker

Elke Eye Tracker van Tobii Dynavox van Tobii Tech die Tobii
Eye Tracking Core Software ondersteunt.

Aanvullende vereisten en overwegingen

Om de licentie te kunnen activeren is een internetverbinding
nodig

Tobii kernsoftware voor oogbesturing

Versie 2.8 of later
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2
2.1

Installeren, Uitvoeren en Bijwerken
Tobii Dynavox Gaze Point
Tobii Dynavox Gaze Point met Gaze Point installeren

1.

Ga naar www.tobiidynavox.com/dl/gaze-point en download de Gaze Point software.

2.

Installeer de Gaze Point.

3.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

2.2

Eerste keer opstarten

Wanneer Tobii Dynavox Gaze Point voor het eerst wordt gelanceerd zal configuratiegids de gebruiker begeleiden via de opstartconfiguratie van Tobii Dynavox Gaze Point. De stappen in de gids zijn:
●
●
●

2.3

Stel het beeldscherm in. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.2.1 Instellingen Beeldscherm, pagina 11.
Maak een nieuw profiel aan. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.1 Nieuw profiel aanmaken.
Test kalibratie, Voor meer informatie, zie 4.1.1.3 Kalibratie testen

Bezig met bijwerken van de Tobii Dynavox Gaze Point

Tobii Dynavox brengt regelmatig bijgewerkte versies van de Gaze Point-software uit.
Tijdens de installatie van de Gaze Point-software, wordt de Update Notifier-software op het apparaat geïnstalleerd. Als het apparaat is verbonden met internet, controleert de Update Notifier automatisch op bijgewerkte versies van de Gaze Point-software
en overige Tobii Dynavox-software die op het apparaat is geïnstalleerd.
U kunt handmatig controleren op nieuwe updates van de Gaze Point-software door de toepassing Update Notifier op het apparaat te lokaliseren en het pictogram
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(Update Notifier) te selecteren om de toepassing te starten.

2 Installeren, Uitvoeren en Bijwerken Gaze Point

5

3

Het gebruiken van Tobii Dynavox
Gaze Point

Afbeelding 3.1 Gaze Point Controller
Tabel 3.1 Pictogrammen in Gaze Point Controller
Symbool

Beschrijving

Symbool

Beschrijving

GAZE POINT ONDERBREKEN (F4)

Selecteer deze knop om Gaze
Point te onderbreken

GAZE POINT STARTEN (F4)

Selecteer deze knop om Gaze
Point te starten

MUISCURSOR VERBERGEN (F5)

KLIKKEN INSCHAKELEN
(F6)

INSTELLINGEN

of

of

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat.

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat.

Selecteer deze knop om de
muiscursor te verbergen

MUISCURSOR TONEN (F5)

Selecteer deze knop om de
muiscursor te tonen

of

of

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat. .

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat.

Selecteer deze knop om klikken met de linkermuisknop in
te schakelen

KLIKKEN UITSCHAKELEN (F6)

Selecteer deze knop om klikken
met de linkermuisknop uit te
schakelen

of

of

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat. .

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat.

Selecteer deze knop om de instellingen voor Gaze Point te
openen, zie 4 Instellingen
Gaze Point, pagina 7.

Gebruik van een fysieke computermuis of een aanraakscherm behoudt de voorkeur boven de Gaze Point-software.
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Instellingen Gaze Point

Pictogrammen

Actie

Beschrijving

Eye Tracker

Opent de instellingen voor Eye Tracker .
Voor meer informatie raadpleegt u 4.1 Eye Tracker , pagina 7.

Algemene instellingen

Opent de Algemene Instellingen.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.2 Algemene instellingen , pagina
11.

Activatie & feedback

Opent de instellingen voor Activatie en Feedback .
Voor meer informatie raadpleegt u 4.3 Activatie & feedback , pagina
12.

Hulp & Gebruik

Opent de instellingen voor Help en Gebruik .
Voor meer informatie raadpleegt u 4.4 Hulp & Gebruik .

4.1
4.1.1

Eye Tracker
Het tabblad Kalibratie
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Kalibratie Profiel: Zal de naam van het actieve profiel tonen.
Maak een nieuw profiel aan. U staat op het punt om een nieuw profiel aan te maken. Voor meer informatie raadpleegt u
4.1.1.1 Nieuw profiel aanmaken, pagina 8.
Profielen beheren Selecteer deze knop om te veranderen naar een reeds bestaand profiel. Voor meer informatie raadpleegt u
4.1.1.2 Profielen Beheren, pagina 8.
Kalibratie testen: Selecteer deze knop om de kalibratietestpagina te openen. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.3 Kalibratie testen, pagina 9.
Type Kalibratie: Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibratie: Nauwkeurig of Eenvoudig. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.5 Type Kalibratie, pagina 9.
Ogen volgen: Selecteer hoe het apparaat de ogen van de gebruikers moet volgen tussen: Beide, Links of Rechts.

4.1.1.1

Nieuw profiel aanmaken

1.

Selecteer het te gebruiken kalibratietype.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.5 Type Kalibratie, pagina 9.

2.

Selecteer de Nieuw profiel aanmaken knop.

3.

Selecteer Ja om door te gaan of Nee om te annuleren.

4.

Geef het nieuwe profiel een naam.
Het toetsenbord en de muis moeten worden gebruikt.
Er kunnen alleen alfanumerieke tekens worden gebruikt.

5.

Selecteer de Volgende knop.

6.

Positioneer de gebruiker zodanig dat de twee punten, die de ogen van de gebruikers representeren, in het midden van
het vak op het scherm staan.
Het kalibratieproces begint wanneer de rechter punt naar de gebruiker knippert.

7.

Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.

8.

Test de kalibratie.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.3 Kalibratie testen, pagina 9.

9.

Selecteer Sluiten om de kalibratie te accepteren of Rekalibratie om een nieuw kalibratieproces te beginnen.

4.1.1.2

Profielen Beheren

Op de pagina Profielen beheren kunt u een bestaand profiel Activeren of Verwijderen.
In het midden van het scherm, onder Actief Profiel, kunt u de naam van het actieve profiel zien.
Alle beschikbare profielen worden weergegeven als knop op de pagina, gebruik de
bare profielen te scrollen.
4.1.1.2.1

8

knop om door de beschik-

Een Profiel Activeren

1.

Selecteer de knop met de naam van het profiel om het te activeren.

2.

Selecteer de knop Activeren rechtsboven in het scherm.

3.

Selecteer Ja om het geselecteerde profiel te activeren of Nee om te annuleren.

4.

Selecteer Sluiten om de pagina te verlaten.

4.1.1.2.2

en

Een profiel verwijderen

1.

Selecteer de knop met de naam van het profiel om te verwijderen.

2.

Selecteer de knop Verwijderen rechtsboven in het scherm.

3.

Selecteer Ja om het geselecteerde profiel te verwijderen of Nee om te annuleren.
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4.

Selecteer Sluiten om de pagina te verlaten.

4.1.1.3

Kalibratie testen

Op de kalibratietestpagina kan de kalibratie worden getest, met behulp van vooraf gedefinieerde doelen op het scherm, om te
zien of de gebruiker de eyetracker moet kalibreren.
1.

Kijk naar elke punt in elke cirkel op het scherm om te zien hoe nauwkeurig het oogvolgen gaat dat gebied.

2.

Selecteer Sluiten om de kalibratie te accepteren of Rekalibratie om een nieuw kalibratieproces te beginnen.

4.1.1.4
1.

Opnieuw Kalibreren
Selecteer het te gebruiken kalibratietype.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.5 Type Kalibratie, pagina 9.

2.

Selecteer de Rekalibratie knop om een nieuw kalibratieproces te starten voor het actieve profiel.

3.

Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.

4.

Test de kalibratie. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.3 Kalibratie testen, pagina 9.

5.

Selecteer Sluiten om de kalibratie te accepteren of Rekalibratie om een nieuw kalibratieproces te beginnen.

4.1.1.5

Type Kalibratie

Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibratie beschikbaar: Nauwkeurig en Eenvoudig.
4.1.1.5.1

Precies

Selecteer het Nauwkeurig vakje om het meest nauwkeurige kalibratietype te activeren.
Met het nauwkeurige kalibratietype geactiveerd wordt de kalibratieprocedure een zeven (7) punten, 'pop de punten'-kalibratie.
Het Nauwkeurige kalibratietype is het standaard kalibratietype.
4.1.1.5.2

Eenvoudig

Selecteer het Eenvoudigvakje om het eenvoudige kalibratietype te activeren, wanneer het belangrijker is dat de kalibratie snel
en gemakkelijk gaat, in plaats van zeer nauwkeurig.
Als het eenvoudige kalibratietype is geselecteerd, kan het kalibratieproces op maat worden aangepast.
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Selecteer de knop Aanpassen om het kalibratieproces aan te passen.

Kalibratiepunten: Selecteer of er 1 of 2 kalibratiepunten moeten worden gebruikt.
1-punts kalibratie is niet beschikbaar op PCEye Go.

Door-heen-stappen: Doe het Door-heen-Stappen Aan/Uit selectievakje op Aan om de functie te activeren waarin u de “S”
toets op een toetsenbord gebruikt om te tikken/klikken op het scherm om door de kalibratie te stappen.
Afbeelding stimulus” Selecteer de Bladeren knop om de Afbeelding Stimulans te veranderen van de standaard witte
punt in één van de meegeleverde stimuli of een door de gebruiker zelf gekozen speelgoed of wat anders.
Sluiten Selecteer de Sluiten knop om de pagina te verlaten.

4.1.2

Het tabblad Geavanceerd

EyeMobile Bevestigingssteun: Schakel het Aan / Uit-selectievakje van de EyeMobile-beugel op Aan als u een EyeMobile of
EyeMobile Mini gebruikt. De EyeMobile-instelling voor de bevestigingssteun is niet relevant voor EyeMobile Plus en dus
uitgeschakeld.
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4.1.2.1

Instellingen Beeldscherm

Als er meer dan een (1) beeldscherm gebruikt wordt, moet u opgeven op welk beeldscherm de eye tracker is aangesloten. Het
systeem zal ook moeten weten hoe groot het beeldscherm is dat wordt gebruikt.

1.

Gebruik de

of

om te selecteren op welk beeldscherm de oogtracker is aangesloten.

2.

Lijn de linker- en rechter verticale lijn uit, die onder de visualisatie van de oogtracker op het scherm staan, met de markeringen die bovenop de oogtracker in gebruik zijn.

Dit zal de grootte van het beeldscherm instellen dat wordt gebuikt voor de Tobii Dynavox Gaze Point.
3.

4.2
4.2.1

Selecteer Gereed om af te ronden.

Algemene instellingen
Het tabblad Algemeen

Gaze Point Gebruikershandleiding v.1.0 - nl-NL
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Lanceer Gaze point automatisch met Windows: Schakel het Aan / Uit-selectievakje op Aan als Gaze Point automatisch
moet starten wanneer Windows start.
Reset alle Gaze Point instellingen: Selecteer de Reset instellingen knop alle Gaze Point instellingen te resetten.

4.2.2

De Over Tab

Op de Over pagina is alle Versieinformatie te vinden voor de software en de Eye tracker hardware. Deze informatie kan gemakkelijk worden gekopieerd door de knop Kopieer info te selecteren en dan het indien nodig in een e-mail of andere software
worden geplakt.

4.3
4.3.1

Activatie & feedback
Het tabblad Activatie

In het tabblad Activatie worden alle instellingen met betrekking tot hoe de gebruiker interacteert met Gaze Point ingesteld. Als
de gebruiker de Blik of een Schakelaar gebruikt om de commando's uit te voeren en hoe de interactie zal werken.
Activeringsmethode:
●
●

Blik - Kies Blik om de zoomfunctie die eindigt met het uitvoeren van de gewenste taak met uw blik te activeren.
Schakelaar - Kies Schakelaar om de zoomfunctie die eindigt met het uitvoeren van de gewenste taak met een schakelaar te activeren.

Knop Fixeertijd (miliseconden)

12
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De knop Fixeertijd kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te
wijzigen. Door de knop Fixeertijd te wijzigen, kunt u aanpassen hoelang de gebruiker naar een knop moet kijken voordat de taak
wordt uitgevoerd. Links op de schaal worden de lagere fixeertijden weergegeven en rechts de hogere snelheden.
Wegkijken voor herselectie
●
●

Aan - Kies Aan om te activeren Kijk weg voordat u opnieuw selecteert . Als het op Aan staat moet de gebruiker
eerst wegkijken uit het actieve blikgebied om weer hetzelfde blikgebied te kunnen activeren.
Uit - Kies Uit om te deactiveren Kijk weg voordat u opnieuw selecteert . Wanneer het op Uit staat, wordt de actieve
blikzone opnieuw en opnieuw geactiveerd net tzolang de gebruiker blijft kijken naar de blikzone. (standaard)

Knoppen voor Eye Gaze beperken tot Tobii Dynavox applicaties
●

●

4.3.2

Aan - Kies Aan om Limit Eye Gaze knoppen alleen te activeren voor Tobii Dynavox applicaties. Wanneer het
Aan staat, zal de actieve blikregio geactiveerd worden, en het commando dat gekoppeld is aan die regio wordt uitgevoerd, en de Tobii Dynavox feedback interactie zal alleen in Tobii Dynavox software and applicaties worden getoond.
Uit - Kies Uit om Limit Eye Gaze Gaze knoppen alleen te deactiveren voor Tobii Dynavox applicaties. Wanneer het Uit staat, zal de actieve blikregio geactiveerd worden, en het commando dat gekoppeld is aan die regio wordt
uitgevoerd, en de Tobii Dynavox feedback interactie zal alleen worden getoond in Tobii Dynavox software en applicaties.
worden getoond. (standaard)

De Feedback tab

Type feedback:
●
●
●

Klok - De visuele feedback is een klok die opvult tijdens de gespecificeerde Knop Fixeertijd. Wanneer de klok volledig
is opgevuld, wordt de taak uitgevoerd.
Stip - De visuele feedback is een krimpende stip voor Gaze-gebruikers of een statische stip voor gebruikers van de
Schakelaar wanneer er een taak wordt uitgevoerd.
Onzichtbaar - Er wordt geen visuele feedback weergegeven op het scherm wanneer er een taak wordt uitgevoerd.

Gaze Point Gebruikershandleiding v.1.0 - nl-NL
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Feedbackkleur: Selecteer de Veranderen knop om de kleur van de feedback te selecteren. Voor beschikbare kleuren, zie Afbeelding 4.1 Beschikbare kleuren, pagina 14.

Afbeelding 4.1 Beschikbare kleuren
Grootte feedback: De grootte van het gekozen feedbacktype kan worden ingesteld op drie (3) verschillende waarden.
●
●
●

4.4
4.4.1

Klein
Middelgroot
Groot

Hulp & Gebruik
De Help Tab

Selecteer de Ga naar online help knop om de Tobii Dynavox productondersteunende pagina's te openen in de standaard
webbrowser, op de ondersteunende pagina’s kan de gebruiker veelgestelde vragen vinden, ondersteuning, training, video's en
documentatie over Gaze Point en alle andere producten van Tobii Dynavox.
Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.

Selecteer de Start gids knop om de meegeleverde handleiding uit te voeren als de gebruiker meer oefening nodig heeft. De
handleiding kan zo vaak gestart worden als de gebruiker wil.
Selecteer de Informatie Opslaan op bestand knop om alle logboeken die van belang zijn te kopiëren als u ondersteuning nodig heeft. Dit bestand kan gemakkelijk aan een email bevestigd worden en naar het ondersteuningsteam worden verzonden.
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4.4.2

Het tabblad Gebruik

Help ons om te verbeteren: Om ons te helpen de Tobii Dynavox software te verbeteren, schakelt u het Aan/Uit selectievakje
op Aan . Selecteer de Meer Informatie knop om een pagina te openen met informatie over waar dit allemaal over gaat. Voor
meer informatie raadpleegt u Afbeelding 4.2 Gegevens Verzamelen, pagina 15.

Afbeelding 4.2 Gegevens Verzamelen
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Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat
Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze
ondersteuningspagina's vindt u online op: www.TobiiDynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest
bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact

