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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Този интелигентен клавиатура на екрана с виртуални функции щракване с мишката и речта изход дава
възможност за бързо писане и работа с компютъра, дори ако не може или само в някои части да се
използва хардуерната клавиатура или компютърна мишка.
OnScreenKeys може да се използва за вписване в всяко приложение, било то софтуер за
текстообработка, програма за електронни таблици, софтуер за електронна поща или интернет браузър.
OnScreenKeys често се използва на системи със сензорен екран или в комбинация с очила, мишки за
глава и много други алтернативни входни устройства..
Внос параметри като размер на клавиатурата и работна скорост може да бъде свободно коригирани.
Текстови макроси и персонализирани фрази правят пишете много по-лесно.
OnScreenKeys съдържа повече от 40 езика и позволява бърза промяна на езика, така че дори
чуждоезичните текстове могат бързо да бъдат написани и да бъдат изговаряни от гласа на компютъра.
OnScreenKeys използва инсталираните гласове на системата и позволява свързване с всеки друг глас
SAPI.
Наличен само във версия "Deluxe"

БЛАГОДАРЯ
Уважаеми потребител!
Благодарим Ви, че избрахте OnScreenKeys.
Опитахме всичко възможно, за да се създаде ефективен и все още лесен за работа програма за вас.
OnScreenKeys непрекъснато се подобрява. Актуализациите могат да бъдат изтеглени от нашия уеб сайт.
Надяваме се, че нашият продукт отговаря на очакванията Ви.

Пожелавам ви много забавно при опитва софтуера.

Tom Weber
Активиране на продукти

След периода на 60-дневен пробен активиране на софтуера е необходимо.
За активиране на софтуера, ще ви е необходима ProductKey които могат да бъдат намерени на
следващата страница, както и InstallationKey който ще се генерира индивидуално при installating
софтуера. Това означава, че продукт може да се активира само след като е бил инсталиран.
За да активирате OnScreenKeys, изпълнете следните действия:
Инсталирайте OnScreenKeys на компютъра си и стартирайте софтуера.

Изберете опцията "Закупих софтуера и искам да го активирам сега.".
След това кликнете върху бутона "ОК".
a) Ако компютърът ви е свързан към интернет, въведете ProductKey в съответното текстово
поле.
b) Ако компютърът ви е свързан към интернет, кликнете върху бутона "Активирайте без
налична интернет връзка" и следвайте инструкциите на екрана.

ВАШАТА PRODUCTKEY
Вашият ProductKey е:

ИНСТАЛАЦИЯ
Ако OnScreenKeys е доставен на компактдиск, го поставете в CD-ROM устройството на
компютъра. Инсталацията ще започне автоматично.
Ако инсталацията от компакт-диска не започне автоматично, osk_setup_dvd.exe на компактдиска трябва да бъде стартирана ръчно.

ВЪВЕДЕНИЕ

Софтуерът OnScreenKeys е помощно средство за писане и комуникация за хора, които не могат да
използват обикновената хардуерна клавиатура или компютърна мишка.
Софтуерът прави щракане на ключове и бутони на мишка автоматично за потребителя. Потребителят
просто трябва да се движи курсора на мишката до желания клавиш, който след това ще се задейства
автоматично след определено време на престой.
OnScreenKeys винаги се показва над другите прозорци, така че можете да изпращате текст към всеки
друг прозорец (например софтуер за обработка на текст, интернет браузър и т.н.).
В "Click" и в "Deluxe" версията OnScreenKeys предоставя функция за щракване с мишката, чрез която
кликванията на мишката могат да се изпълняват дори и извън клавиатурата.
"Deluxe" версията на OnScreenKeys предоставя опция за компютърно гласово говорене, чрез която
въведен текст може да бъде изведен от високоговорителите на компютъра. Интегриране на всички
компютърни гласове, които отговарят на стандарта ИСДП е лесно възможно.

ПЪРВИ СТАРТ

За да стартирате софтуера, кликнете върху иконата "OnScreenKeys" на работния плот или го извикайте от
групата програми "OnScreenKeys" в стартовото меню.
Софтуерът автоматично ще открие езика на вашия Windows® версия и се конфигурира.
Можете да изберете друг език, както и редактиране на много параметри в прозореца за конфигуриране.
Може да се отвори прозореца за конфигуриране, като кликнете върху бутона Settings на екранната
клавиатура.

ОСНОВИ ПРЕГЛЕД

За да въведете с OnScreenKeys (точно както при въвеждането с обикновената клавиатура на
компютъра), текстовият прозорец трябва да бъде отворен и мигащият курсор трябва да бъде видим в
този прозорец.
В началото на програмата, текстов редактор, ще бъдат отворени автоматично.
Може неактивно тази функция в прозореца за конфигуриране или изберете друг текстов редактор.

За да се задейства клавиши на клавиатурата на екрана, вие просто трябва да се движат курсора на
мишката върху желания ключ и я държи там за известно време. Ключът автоматично ще се кликне
след определено време на престой.
В прозореца за конфигурация може да неактивно това автоматично кликване функция или промяна на
продължителността на излъчването.

Word автоматично завършване и слово прогнози
OnScreenKeys осигурява двойна поддръжка за бърз тип:
> Word Auto-Завършване: Веднага след като сте въвели първата буква на всяка нова дума, предложения
за думи, ще бъдат показани на 10-те думи на бутоните, които можете да въведете с едно кликване.
> Next-Word-Предложение: Веднага след като приключи една дума, ще бъдат показани на 10вероятните следващите думи.
Стил на писане Приспособяване
OnScreenKeys предоставя по подразбиране изчерпателен речник. Освен това, софтуерът научава нови
думи и изречения, колкото да ги въведете и приема да си стил на писане.
В допълнение, лични документи и писма могат да бъдат внесени, за да направят софтуера се адаптира към вашите
стилове на писане дори по-бързо.

Фрази и текст Macros
Може да пише кратки фрази или цели абзаци, които сте съхранили преди с едно щракване на един
бутон.
Допълнителна информация за тази тема може да се намери на страниците на последващи.

Говорене (достъпно само във версия "Deluxe")
В actived говор всеки написан изречение ще се говори в пресата на клавиша Enter. Ако клавиша Enter
след това се натисне отново, последното изречение ще се говори още веднъж.
Можете да конфигурирате OnScreenKeys, така че всяка дума да се изговаря веднага след въвеждането й.

Автоматичен пуск
Възможно е <OnScreenKeys да се стартира автоматично с Windows®.
Тази опция може да бъде активирана или деактивирана в прозореца "Конфигурация" в раздела "Екстри".

Разлики с хардуерна клавиатура

Това е преглед за ключове и функции, които не са, за да бъдат намерени на нормален хардуер
компютърна клавиатура:

Изтриване на буква
Изтрива последния клавиш

Изтриване на дума
Изтрива последната дума

Общи настройки
Отваря прозореца за конфигуриране

Кликнете-Pause
Временно деактивира автоматично кликване
Чрез задействане на бравата, функцията Auto-Click ще бъде спирана, докато не се активира отново чрез натискане
на същия бутон.

Разширени Keys
Показва допълнителни клавиши (напр. Ж. Математически ключове) и специални команди

Клавиш за смени на думи
Променя случай последната напечатан словото

Промяна на речник / промяна на език
Временно се променя езика
Съответните клавиши, речникът и гласът на компютъра ще бъдат настроени според новоизбрания език.

Временно изключване / активирано изговаряне на реч

Въведете (и говори последното изречение)

MOUSE BAR (наличен само в версиите "Клик" и "Делукс")

Ако имате проблеми при натискане на бутоните на обикновената компютърна мишка, може да
емулирате кликванията на мишката с OnScreenKeys.
Отделете време да се мисли за които кликване на мишката, ще трябва да се направи (д. Гр. Кликване,
двоен клик, кликнете с десния бутон или Drag & Drop клик)..
Например, за да се отвори файл на десктопа, ще трябва да се направи двойно кликване. Изберете
подходящата кликване на мишката (виж по-долу), и да се премести показалеца на мишката до мястото,
където трябва да се направи с едно щракване. След кратко, докато натискане на мишката автоматично
ще бъде направено на това място.

Кликване върху този бутон отваря бутон на мишката бар:

Mouse преглед тип клик:

Ляв клик (кликване)

Двоен клик

Клик с десния бутон

Плъзнете и пуснете

Quit клик функции и близо бутон на мишката бар
Параметрите на щракване с мишката (д. гр. толерантност движение, радиус, тремор толерантност и т.н.) могат да
бъдат коригирани в прозореца за конфигуриране.

SPEECH OUTPUT (само "Deluxe" версия)

Изходът за реч може да се активира / деактивира чрез кликване върху следния бутон:

В зависимост от текущото състояние на един от следните икони ще бъдат показани:

Реч на изхода деактивира

Реч изход активиран

Реч изход не е на разположение поради грешка

Версията, която сте закупили не поддържа прочитане.
Ако е активирана функцията за говор, всеки написан ред ще бъде изпратен на речта двигателя, когато
въведете ключова се задейства.
Ако клавиша Return се натисне отново, последното изречение се говори отново.
Можете да конфигурирате OnScreenKeys, така че всяка дума да се изговаря веднага след въвеждането й.

Гласът на компютъра, който OnScreenKeys ще използва, може да бъде избран в прозореца за
конфигуриране.
Ако общуват на различни езици, може да изберете различен глас за всеки език.

ФРАЗИ

А израза е текстов модул, който ще се използва често, д. ж. собственото си име и пощенски адрес и
т.н.
В OnScreenKeys могат да бъдат настроени до 10 фрази

Създаване фрази:
Отворете прозореца за конфигуриране и кликнете върху раздела "Текстови макроси".
Изберете една фраза от списъка с налични фрази, да го преименувате, ако е необходимо, и да се
замени текста с текст по ваш избор.
След това кликнете върху бутона "Запази", който се намира под току-що редактираната фраза.
След това можете да продължите с редактирането друга фраза.
Когато приключите с редактирането на фрази, кликнете върху бутона "Запазване" на прозореца за
конфигуриране.

Писането фрази:

Щракнете върху бутона кутия картон.
Вашите персонални фрази сега ще се появят в бутоните на думата.
Кликнете на един от бутоните, за да има основната си текст, написан.

ТЕКСТ макроси
С помощта на макро функцията текст може да бъде написано безкраен брой точки.
Съвместима схема за именуване се препоръчва, тъй като ще трябва да се позове на предварително писмен текст покъсно от техните namings.

Създаване на текстови макроси:
Отворете прозореца за конфигуриране и кликнете върху раздела "Текстови макроси".
Кликнете върху бутона "Нов" в областта отдясно, след което въведете име и текста, който трябва да бъде
написан по-късно.
След това кликнете върху бутона "Нов".
Сега можете да въведете нови параграфи.

Извикване на текстови макроси:
Кликнете на Sharp Регистрация (#) на клавиатурата.
Ако Sharp знак не се вижда, натиснете клавиша Shift.
Започнете да пишете името на текст макро, докато тя се появява в един от бутоните за 10 Думата
прогнози.
Щракнете върху съответния бутон дума предсказване да имат съхранява текста изписано.
Ако не текстови макроси (текстови макроси всички започват с Sharp характер (#)) са показани в бутона думата
прогнози, все още има писма в буфера. В такъв случай натиснете Enter първия ключ, след това кликнете на Sharp
знак, и да започне от началото отново.

Актуализации
Този сайт предоставя периодично новини за безплатни ъпдейти и нови функции:
https://www.onscreenkeys.com

Критика и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ще се радваме, ако ни кажете дали нещо от нашия софтуер не отговаря напълно на вашите нужди или
ако имате някакви предложения как да подобрите OnScreenKeys.
Моля, пишете на е-мейл, за да

mail@tomwebersoftware.com
ПОДДЪРЖА

Вашият съветник / дистрибутор:
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