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PRODUKTBESKRIVELSE
Dette smarte skjermtastatur et med vir tuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å
jobbe med datamaskinen selv om maskinvaretastaturet eller datamaskinmusen ikke kan eller bare delvis kan
brukes.
OnScreenKeys kan brukes for å skrive inn i et hvilket som helst program, det vær e seg en tekstprogramvar e, et
regnearkprogram, en e-postprogramvare eller en nettleser.
OnScreenKeys brukes ofte på berøringsskjermsystemer eller i kombinasjon med øyesøker, hodemus og mange
andre alternative inngangsenheter..
Importere parametr e som tastaturets størrelse og arbeidshastighet kan fritt justeres.
Tekstmakroer og personlige fraser gjør skriving mye enklere.
OnScreenKeys inneholder mer enn 40 språk og tillater rask språkendring slik at selv utenlandske tekster raskt
kan bli skrevet og sagt av maskinstemmen.
OnScreenKeys bruker de installerte systemstemmene og tillater også tilkobling til en annen SAPI-stemme.
Bare tilgjengelig i "Delux e"-versjonen

TUSEN TAKK
Kjære bruker!
Tusen takk for at du velger OnScreenKeys.
Vi prøvde så godt vi kunne å opprette et effektivt program for deg som fortsatt er enkelt å bruke.
OnScreenKeys blir stadig forbedret. Oppdateringer kan bli lastet ned fra vår nettside.
Vi håper at våre produkter svarer til forventningene dine.
Dersom du har spørsmål, kan du nå oss...
...via telefon: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
...via e-post: mail@tomweber-software.com
Jeg håper du får glede av å prøve ut programvaren.

Tom Weber
PRODUKTAKTIVERING

Etter den 60-dagers prøveperioden er det nødvendig å aktiver e programvaren.
For å aktivere programvar en trenger du produktnøkkelen som finnes på neste side. Du trenger også
installeringsnøkkelen som vil lages individuelt når du installerer progr amvaren. Dette betyr at produktet bar e
kan aktiveres etter at det har blitt installert.
Fortsett som følgende for å aktivere OnScreenKeys:
Installer OnScreenKeys på din datamaskin og start programvaren.

Velg alternativet "Jeg har kjøpt progr amvare og ønsker å aktivere den nå.".
Etterpå klikker du på knappen "OK".
a) Dersom datamaskinen er tilkoblet internett, skriv inn produktnøkkelen i den riktige tekstboksen.
Klikk så på knappen "Aktiver online nå". Følg så instruksjonene på skjermen.
b) Dersom datamaskinen er tilkoblet internett, klikk på knappen "Aktiver uten internettilkobling" og
følg instruksjonene på skjer men.

DIN PRODUKTNØKKEL
Din produktnøkkel er:

INSTALLASJON
Hvis OnScreenKeys ble levert på en CD, sett den inn i datamaskinens CD-stasjon. Installasjonen startes
automatisk.
Hvis installasjonen fr a CD ikke starter automatisk, bør osksetup.exe på CDen starte manuelt.

INTRODUKSJON

Programvaren OnScreenKeys er et skrive- og kommunikasjonshjelpemiddel for mennesker som ikke kan bruke
det vanlige maskinvar e-tastaturet eller datamaskinmusen.
Programvaren klikker automatisk på taster og museknapper for brukeren. Brukeren trenger bare å flytte
musepekeren til ønsket tast, denne vil utløses automatisk etter en liten stund.
OnScreenKeys vises alltid øverst i andre vinduer slik at du kan sende tekst til et annet vindu (f.eks. et
tekstprogram, en nettleser etc).
I "Klikk"- og "Deluxe"-versjonen tilbyr OnScreenKeys en museklikkfunksjon der museklikk kan utføres selv uten
tastatur et.
"Delux e"-versjonen av OnScreenKeys tilbyr et datamaskinstemme-valg der skrevet tekst kan høres via
datamaskinens høytalere. Integrering av datamaskinstemmer som er i samsvar med standard SAPI er mulig.

FØRSTE GANG

For å starte programvaren, klikk på ikonet "OnScreenKeys" på skrivebordet, eller hent det fr em fra
programgruppen "OnScreenKeys" i startmenyen.
Programvaren vil automatisk oppdage språket til din Windows -versjon og konfigurer er seg der etter.
Du kan velge et annet språk samt å redigere mange par ametr e i konfigurasjonsvinduet. Du kan åpne
konfigurasjonsvinduet ved å klikke på innstillinger-knappen på skjer mtastaturet.

OVERSIKT OVER DET GRUNNLEGGENDE

For å skrive med OnScreenKeys (akkurat som å skrive med det vanlige datamaskin-tastatur et) må et
tekstvindu åpnes, og den blinkende markøren må være synlig i det vinduet.
Ved programstart vil en tekstredigerer åpnes automatisk.
Du kan deaktivere denne funksjonen i konfigurasjonsvinduet eller velge en annen tekstredigerer.

For å utløse taster på skjermtastaturet må du flytte musepeker en over den ønskede tasten og holde den der
en liten stund. Tasten vil automatisk klikkes etter en viss tid.
I konfigurasjonsvinduet kan du deaktivere denne autoklikkfunksjonen eller endre tiden.

Ordautofullføring og ordforutsigelse
OnScreenKeys tilbyr dobbelt så rask skrivestøtte:
> Ordautofullføring: Så snart du har skrevet første bokstav i et nytt ord, vil ordforslag vises i de 10
ordknappene som du kan skrive med et klikk.
> Neste-ord-forslag: Så snart du har fullført et ord vil de 10 neste mest sannsynlige ordene vises.
Skrivestil-tilpasning
OnScreenKeys tilbyr som standard en omfattende ordbok. I tillegg lær er programvar en nye ord og setninger
når du skriver dem og tilpasser seg skrivestilen din.
I tillegg kan personlige dokumenter og brev importeres for at programvaren skal kunne tilpasse seg dine skrivestiler
raskere.

Fraser og tekstmakroer
Du kan skrive kor te fraser eller hele avsnitt som du har lagret før med et klikk på en knapp.
Ytterligere informasjon om dette emnet finnes på de følgende sidene.

Snakking (bar e tilgjengelig i "Delux e"-versjonen)
Ved oppnådd maskinstemme vil hver skrevne setning bli sagt ved et trykk på enter -tasten. Hvis enter-tasten
trykkes igjen, vil den siste setningen bli sagt en gang til.
Du kan konfigurere OnScreenKeys slik at hvert ord blir sagt rett etter at det er skrevet.

Automatisk start
Du kan starte OnScreenKeys automatisk med Windows.
Dette valget kan aktiveres eller deaktiveres i konfigurasjonsvinduet i kategorien "Ekstra".

FORSKJELLER FRA MASKINVARE-TASTATURET

Dette er et overblikk over taster og funksjoner som ikke finnes på det vanlige maskinvare-tastatur et:

Slett bokstav
Sletter den siste tasten

Slett ord
Sletter det siste ordet.

Generelle innstillinger
Åpner konfigurasjonsvinduet

Klikke-pause
Deaktiverer autoklikk midlertidig
Ved å utløse låsen vil autoklikk-funksjonen pauses. Den aktiveres igjen med et klikk på den samme knappen.

Ytterligere taster
Viser flere taster (f.eks. matematiske taster) og spesialkommandoer

Ordbyttetast
Endrer det siste skrevne ords forbokstav til stor/liten

Endre ordbok/Endre språk
Endrer språket midlertidig
De tilsvarende tastene, ordboken og datamaskinstemmen vil angis til det nye valgte språket. Den ønskede stemmen må
velges i konfigurasjonsvinduet først (bare tilgjengelig i "Deluxe"-versjonen).

Deaktivere/aktivere maskinstemmen midlertidig

Enter (og si siste setning)

MUSELINJE (bare tilgjengelig i "Klikk"- og "Deluxe"-versjon)

Dersom du har problemer med å trykke på den vanlige datamaskinens museknapper, kan du etterligne
museklikk med OnScreenKeys.
Tenk etter et øyeblikk hvilket museklikk du vil trenge (f.eks. enkelt klikk, høyreklikk eller dra og slipp -klikk)..
For eksempel vil du tr enge et dobbeltklikk for å åpne en fil på skrivebordet. Velg det rik tige museklikket (se
under), og flytt musepekeren til stedet der klikket skal gjør es. Etter en liten stund vil museklikket automatisk
bli gjort på det valgte stedet.

Et klikk på denne knappen åpner museknapplinjen:

Overblikk over museklikktyper:

Venstreklikk (enkelt klikk)

Dobbeltklikk

Høyreklikk

Dra og slipp

Avslutt klikkefunksjoner og lukk museknapplinje
Museklikkparametrene (f.eks. bevegelsestoleranse, radius, skjelvetoleranse) kan justeres i konfigurasjonsvinduet.

MASKINSTEMME (bare "Deluxe"-versjon)

Maskinstemmen kan aktiveres/deaktiveres med et klikk på følgende knapp:

Avhengig av gjeldende status vil et av følgende ikoner vises:

Maskinstemme deaktivert

Maskinstemme aktivert

Maskinstemmen er ikke tilgjengelig pga en feil

Talen er ikke tilgjengelig i den versjonen du har kjøpt.
Hvis maskinstemme-funksjonen er aktivert, vil hver skrevne linje sendes til stemmemotoren når enter -tasten
trykkes på.
Hvis enter-tasten trykkes igjen vil den siste setningen bli sagt på nytt.
Du kan konfigurere OnScreenKeys slik at hvert ord blir sagt rett etter at det er skrevet.

Datamaskinstemmen som OnScreenKeys skal bruke kan velges i konfigurasjonsvinduet.
Dersom du kommuniserer på flere spr åk kan du velge en ulik stemme for hvert språk.

FRASER

En frase er en tekstmodul som vil bli hyppig brukt, f. eks. ditt navn og adr esse, etc.
Opptil 10 fraser kan angis i OnScreenKeys

Å sette opp fraser:
Åpne konfigurasjonsvinduet og klikk på kategorien "Tekstmakroer".
Velg en frase fra listen av tilgjengelige fraser, gi den nytt navn hvis ønsket, og erstatt teksten med en valgt
tekst.
Etterpå klikker du "Lagre"-knappen som er plasser t under frasen som er rediger t.
Du kan så for tsette å r edigere en annen frase.
Når du er ferdig med å r edigere fraser, klikk konfigurasjonsvinduets "Lagre"-knapp.

Skriver fraser:

Klikk på kortboksknappen.
Dine tilpassede fraser vil nå vises i ordknappene.
Klikk på en av knappene for å kunne skrive tekst under.

TEKSTMAKROER
Ved hjelp av tekstmakrofunksjonen kan et uendelig antall avsnitt skrives.
Et konsistent navneskjema anbefales fordi du blir nødt til å hente frem tekst skrevet før ved navn.

Oppretter tekstmakroer:
Åpne konfigurasjonsvinduet og klikk kategorien "Tekstmakroer".
Klikk på knappen "Ny" i området på høyre side, skriv så inn et navn og teksten som senere skal skrives.
Etterpå klikker du på knappen "Ny(tt)".
Du kan nå skrive inn nye avsnitt.

Hent tekstmakroer:
Klikk på firkanttegnet (#) på tastatur et.
Hvis firkanttegnet ikke er synlig, klikk på Shift-tasten.
Begynn med å skrive inn navnet på en tekstmakro helt til det vises på en av de 10 ordforutsigelsesknap pene.
Klikk på den passende ordforutsigelsesknappen for å skrive den lagrede teksten.
Hvis ingen tekstmakroer (tekstmakroer begynner alltid med et skarpt tegn (#)) vises i ordforutsigelsesknappen, er det
fortsatt bokstaver i bufferen. I slike tilfeller klikker du enter-tasten først, så klikker du på det skarpe tegnet og starter fra
begynnelsen igjen.

SUPPORT

Support tilbys av leverandøren eller direkte fra produsentene:
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Tyskland
Tel: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

OPPDATERINGER

Denne nettsiden tilbyr regelmessige nyheter om gratis oppdateringer og nye funksjoner:
http://www.onscreenkeys.com

KRITIKK OG FORSLAG

Vi setter pris på om du kan for telle oss om det er noe med programvaren som ikke passer behovene dine eller
om du har forslag til hvordan vi kan forbedr e OnScreenKeys.
Vennligst skriv en e-post til
mail@onscreenkeys.com

LEVERANDØRSVARSEL

Din veileder/leverandør:

