Kom i gang med Message Banking™

Denne tjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom Boston Children's Hospital Department of Otolaryngology og Tobii
Dynavox, med mål om å tilby en gratis og åpen meldingsbank for personer som står i fare for å miste stemmen sin. Dette
Message Bank-systemet veileder personer gjennom meldingsbank-prosessen, hjelper til med å organisere meldingene,
lagrer meldingene frem til de trengs, og gir muligheter for nedlasting av meldingene for bruk i hvilket som helst system som
kan spille av de meldingene. Bruk av systemet er gratis for brukeren. Lagring av meldinger er gratis. Nedlasting av lagrede
meldinger for personlig bruk er gratis.
Ta alltid med deg opptakeren din, slik at du kan ta opp flere ulike meldinger i flere ulike omstendigheter. For
eksempler og tips om meldinger, gå til Message Banking, Voice Banking, and Legacy Messages av John M.
Costello, Boston Children’s Hospital.

Trinn 1: Last opp opptak av meldinger
1.
2.

Koble til din høykvalitets- .wav-opptaker (slik som Zoom H1n) i USB-porten på din datamaskin.
Åpne en nettleser og gå til myMessageBanking.com eller myTobiiDynavox.com/messagebank
Begge nettsidene er oversatt til flere språk.

For å velge ditt språk på
myMessageBanking.com
For å velge ditt språk på
myTobiiDynavox.com/
messagebank
Logg deg inn med din myTobiiDynavox-innlogging eller opprett en ny konto (det er gratis).
Velg Last opp-knappen.

5.

Bla til opptakeren (Flyttbar disk) eller der du har lagret dine .wav lydopptak-filer.

6.

Velg filen(e) du ønsker å laste opp, og velg deretter Åpne.
Spar tid ved å velge flere filer samtidig, og last dem opp.

7.

Pass på at det riktige språket er valgt i Transkriber til-menyen, og velg deretter Start.
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3.
4.

Transkripsjon med Message banking fungerer med 20+ språk. Bare velg brukerens språk fra
transkripsjonsmenyen. Dersom ditt språk ikke er tilgjengelig enda velger du “Ikke transkriber”, så kan du
selv transkribere dem manuelt etter opplasting.
8.

Et varselvindu viser statusen for opplastingen. Når opplastingen er ferdig velger du Vis mine meldinger.

Trinn 2: Administrer og organiser meldingsfiler
Lydfilene du laster opp transkriberes, blir automatisk merket, og presenteres i Message Bank. Når de er lastet opp, kan du
spille av opptakene, redigere teksten og legge til tagger.
Å legge til tagger på meldingene dine er en flott måte å organisere dem på. Når du begynner å bruke en ASK-enhet, vil du
finne meldingene dine etter kategori (f.eks. telefonsamtaler, hilsener, måltider, etc.). Tenk på hvilke situasjoner en melding
kan brukes i, og legg til de relevante taggene (hver melding kan ha flere tagger), men pass på at du ikke lager for mange
tagger, ettersom for mange tagger kan bli vanskelig å holde orden på og finne frem i.

Rediger individuelle filer
●
●

Velg Spill av-knappen
for å lytte til opptaket.
Hvis du trenger å endre teksten, klikk på teksten i tekstkolonnen.

●
●

Velg Legg til tag-knappen
for å legge til en ny tag.
Sikkerhetsscoren representerer transkripsjonens estimerte nøyaktighet. Lytt til opptakene, spesielt meldingene
som har en lav sikkerhetsscore, og korriger den transkriberte teksten om nødvendig. Dersom transkripsjonen var
nøyaktig, og ikke trengte korrigering, velg ansikts-ikonet og velg deretter Verifiser.

●

Du kan utføre handlinger på flere meldinger av gangen ved å huke av i boksene ved siden av meldingene. For å
velge alle meldinger, huk av i boksen ved siden av kolonneoverskriften Tittel.

●

Velg Erstatt titler
tekst.

for å erstatte tittelen for hver valgte melding med den meldingens transkriberte

Erstatt titler-verktøyet er svært nyttig hvis meldingsfilene dine har titler som består av tilfeldige tall og
bokstaver tildelt av stemmeopptakeren!

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.

Kom i gang med Message Banking™ v.1.0 - nb-NO

Rediger flere filer (masseoppgaver)

●

Bruk Tag valgte

●

Velg Last ned valgte

●

Velg Slett valgte

for å legge til en tag på alle de valgte meldingene.
for å laste ned kun de valgte meldingene.
for å slette de valgte meldingene.

Trinn 3: Last ned meldingsfiler
Meldinger du laster ned lagres i en enkelt .zip-fil slik at den lett kan importeres til din taleprogramvare.
1.

For å laste ned alle meldinger: Velg Last ned alle på toppen av siden.
For å laste ned spesifikke meldinger: Huk av i avkrysningsboksene ved siden av filene du vil laste ned, og velg
deretter Last ned

2.
3.

I popup-vinduet som vises velger du Last ned.
Velg OK for å lagre .zip-filen.

Trinn 4: Importer meldinger til Communicator 5
Selv om .wav-filer kan importeres til mange ASK-enheter, er Tobii Dynavox’ Communicator 5-programvare optimalisert
med funksjoner som gjør prosessen enklere. Følg trinnene nedenfor for å importere og bruke de lagrede meldingene dine
hvis du bruker Communicator 5-programvare på en talegenererende enhet fra Tobii Dynavox, på en Surface Pro, eller en
bærbar datamaskin.
Pass på at du har oppdatert Communicator 5-programvaren din til nyeste versjon.

Importer meldinger
Start Communicator 5, og åpne deretter Hurtigmenyen.
Velg Avanserte innstillinger.

3.
4.

Velg fanen Lyd.
Velg Lydbibliotek.
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1.
2.

5.

Velg Ny.

6.
7.

Sjekk at Importer en .zip-fil med lagrede meldinger er valgt, og velg deretter Neste.
Skriv inn et navn for lydfil-importen.
Sjekk at Legg til meldinger i Mine uttrykk er aktivert. Dette vil automatisk opprette kategorier i Mine uttrykk
basert på taggene dine.

8. Velg Bla gjennom, og naviger deretter til .zip-filen og velg den for import.
9. Velg Neste for å importere meldingene i .zip-filen.
10. Når filene er pakket ut velger du Fullfør.
Bruk meldingene dine
Åpne Hurtigmenyen og velg Alle sidesett.

2.

Velg Tekstkommunikasjon.
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1.

3.

Velg Snakking med uttrykk 7 x 5 i fanen Direktekommunikasjon.

4.
5.
6.

Velg Legg til på Hjemmeside.
Velg X for å lukke menyen.
De innspilte meldingene dine er nå tilgjengelige via Hjemmesiden, organisert basert på taggene du laget på
myMessageBanking.com.
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