ClaroRead for Mac
User Guide!

Welkom bij ClaroRead
Welkom bij ClaroRead voor de Mac. ClaroRead is bedoeld om het werken met uw computer te
vergemakkelijken. ClaroRead is nauw geïntegreerd met Pages en Microsoft Word om u te ondersteunen
bij het werken met tekst.
Met de krachtige spraakfuncties van ClaroRead kunt u alle op het scherm aanwezige informatie laten
uitspreken. Het programma heeft bovendien functies om tekst duidelijker weer te geven in Pages en
Microsoft Word.
ClaroRead werkt samen met vrijwel elk softwareprogramma op uw computer.

De ClaroRead werkbalk

Gebruikt u alstublieft de index aan de linkerkant van het scherm om door deze helpfunctie te navigeren.

De ClaroRead werkbalk

De ClaroRead werkbalk is toegankelijk door deze te selecteren in /Programma's

Wanneer geopend zal de bovenstaande werkbalk getoond worden en kunt u deze over uw scherm
verplaatsen door de titelbalk aan te klikken en deze te verslepen naar een willekeurig plek op uw scherm.
De ClaroRead werkbalk gebruiken, de meeste tekst op uw computerscherm kan voorgelezen worden
vanuit vrijwel elke applicatie door gebruik te maken van de knoppen op de werkbalk.

ClaroRead werkbalk knopen

Met de knop Afspelen kunt u een document in Pages of Microsoft Word laten voorlezen vanaf de
tekstcursor. Klik op de plek waar u met voorlezen wilt beginnen en klik vervolgens op de knop Afspelen.

De Stoppen knop kunt u gebruiken om het voorlezen te stoppen op elk gewenst moment.

De knop Scannen is alleen zichtbaar als u de OCR-software "Readiris Pro" of "Omnipage Pro X" op uw
computer heeft geïnstalleerd. Door op de knop Scannen te klikken wordt het scanprogramma gestart,
zoals u het heeft geconfigureerd op het tabblad Scaninstellingen.

Met de knop Lettertype kunt u tekst opmaken in Pages of Microsoft Word. Zie Lettertype voor meer
informatie.

Met de knop Afstand kunt u in Pages of Microsoft Word de afstand tussen tekens, regels of alinea's
instellen. Zie Afstand voor meer informatie.

Door op de knop Homofonen te klikken, kunt u het document in Pages of Microsoft Word controleren op
homofonen. Zie Homofonen voor meer informatie.

Door vanuit Pages of Microsoft Word op de knop Controleren te klikken, opent u het Controlevenster van
ClaroRead. Hierin kunnen homofonen, spellingsuggesties en/of betekenissen van het huidige woord
worden weergegeven.
Als u vanuit een ander programma op de knop Controleren klikt, wordt een spellingcontrole van de
geselecteerde tekst uitgevoerd. Als er mogelijke fouten worden gevonden, worden de spellingsuggesties
weergegeven in het Controlevenster van ClaroRead.
Zie Controleren voor meer informatie.

De functie Autoaanvullen van ClaroRead kan met de knop Autoaanvullen worden in- of uitgeschakeld. Zie
de sectie Autoaanvullen voor meer informatie.

Door op de knop Geluid opslaan te klikken kunt u het huidige document als geluidsbestand opslaan.
Als er in Pages of Microsoft Word tekst is geselecteerd, slaat u met deze knop de geselecteerde
tekst op.
Als er in Pages of Microsoft Word géén tekst is geselecteerd, slaat u met deze knop het hele
document op.
In elk ander programma zal datgene wat op het klembord is geplaatst opgeslagen worden.
Wanneer u op Geluid opslaan klikt, verschijnt het dialoogvenster Opslaan in bestand. Hier kunt u instellen

op welke locatie en onder welke naam het bestand wordt opgeslagen. Als u het geluidsbestand wilt
omzetten naar een andere bestandsindeling, kunt u op de pagina Geluidsbestanden omzetten lezen hoe
dit in zijn werk gaat.

De knop Extra's is een handige koppeling met andere programma's. Indien geïnstalleerd toont het menu
Extra's:
Rekenmachine: de interne rekenmachine van de Mac.
ClaroCapture: studie-instrument om tekst van verschillende plaatsen in één project samen te
brengen. Wordt geleverd met ClaroRead.
ClaroView: schermkleursoftware Wordt geleverd met ClaroRead.
ScreenRuler: een handige liniaal die de muis volgt, zodat u zich beter op het actieve deel van het
scherm kunt concentreren. Wordt geleverd met ClaroRead.

Door op de knop Instellingen te klikken opent u de instellingen voor ClaroRead.

Met de knop Sluiten in de linker bovenhoek van het scherm kan ClaroRead worden afgesloten. U kunt
hiervoor ook de sneltoets ⌘Q gebruiken.

Lettertype
Online tutorial bekijken

De opties voor Lettertype zijn alleen beschikbaar vanuit Pages of Microsoft Word.
Het volgende hoofdstuk geeft uitleg over de Lettertype opties:

Lettertype vergroten
Door op lettertype vergroten te klikken zal het lettertype van het document vergroot worden.

Lettertype verkleinen
Door op lettertype verkleinen te klikken zal het lettertype van het document verkleind worden.

Comic Sans MS

Door de optie Comic Sans MS aan te klikken wordt de geselecteerde tekst omgezet in Comic Sans
MS.

Trebuchet MS
Door de optie Trebuchet MS aan te klikken wordt de geselecteerde tekst omgezet in Trebuchet MS.

Arial
Door de optie Arial aan te klikken wordt de geselecteerde tekst omgezet in Arial.

Tekstkleur
Als u de tekstkleur wilt wijzigen, selecteer dan eerst de betreffende tekst, kies vervolgens Lettertype >
Tekstkleur en klik op de gewenste kleur.

Tekstmarkeringskleur
Als u tekst wilt markeren met een kleur, selecteer dan eerst de tekst die u wilt markeren, klik dan op
Lettertype > Tekstmarkeringskleur en kies de kleur die u wilt gebruiken.

Afstand
Online tutorial bekijken

De opties voor Afstand zijn alleen beschikbaar vanuit Pages of Microsoft Word.
Het volgende hoofdstuk geeft uitleg de Afstand opties:

Tekenafstand
Door op de optie Tekenafstand te klikken zal de ruimte tussen de letters tekens vergroot worden.

Regelafstand
Door op de optie Regelafstand te klikken zal de ruimte tussen de regels vergroot worden.

Alinea-afstand
Door op de optie Alinea-afstand te klikken zal de ruimte tussen de Alinea’s vergroot worden.

Homofonen
Online tutorial bekijken

De opties voor Homofonen zijn alleen beschikbaar vanuit Pages of Microsoft Word.
Het volgende geeft uitleg over de opties met de Homofonen:

Toon Homofonen
Deze optie toon de homofonen in de ingestelde kleur (bij Instellingen). Dit zal gebeuren vanaf de huidige
positie van de cursor en stopt aan het einde van de paragraaf. U kunt ook een tekst selecteren welke u wilt
controleren en "Toon Homofonen" klikken om de homofonen in de selectie te markeren.

Verberg Homofonen
Deze optie verbergt de kleur van de homofonen en toont ze weer in de originele zwarte kleur.

Controleren
Online tutorial bekijken

Tekst controleren in Pages of Microsoft Word
Om een woord te controleren op homofonen, spellingsuggesties en betekenissen, selecteert u het word of
plaatst u de cursor aan het begin van het woord dat u wilt corrigeren en klikt u vervolgens op de knop
Corrigeren.
Het volgende scherm verschijnt als het een homofoon is:

Het volgende scherm verschijnt als het een homofoon is:

Het volgende scherm verschijnt als het een spelfout is:

Het volgende scherm verschijnt als er een alternatieve betekenis is:

U kunt alternatieve woorden/spellingsuggesties en hun betekenis controleren om vast te stellen of het om
het juiste woord gaat.
Wanneer u in de rechterbovenhoek op de knop tonen/verbergen klikt, wordt een extra informatiepaneel
weergegeven of verborgen met een woordenboekdefinitie en de context van het huidige woord.
Klik op de knop Volgende voor de volgende:
homofoon in de paragraaf, als u op het tabblad Homofonen bent.
spelfout als u op het tabblad Spellingcontrole bent.
woord in de alinea als u op het tabblad Betekenissen bent.
Klik op de knop Wijzigen om het woord te vervangen door het woord dat is geselecteerd in de
alternatievenlijst, als u oorspronkelijk het verkeerde woord heeft getypt.
Klik op de knop Sluiten als u zonder wijzigingen terug wilt gaan naar Word.
Klik op de knop Zoeken om de woordenboekdefinitie van het momenteel geselecteerde woord weer te
geven.
Als "Spreken bij muisselectie" of "Spreken bij aanwijzen" is ingeschakeld, kunt u op tekst klikken om deze
te laten uitspreken.
Als het geselecteerde woord echter geen homofoon of spelfout is of een alternatieve betekenis heeft,
verschijnt het volgende venster:

Spellingcontrole uitvoeren in andere programma's
Als u tekst invoert in andere programma's dan Pages of Microsoft Word (bijvoorbeeld een tekstvak in
Safari of TextEdit), kunt u een spellingcontrole uitvoeren door de gewenste tekst te selecteren en op de
knop Controle te klikken. ClaroRead controleert vervolgens de spelling van de geselecteerde tekst en
geeft het Controlevenster weer als er een mogelijke spelfout wordt gevonden. Na afloop van de
spellingcontrole brengt ClaroRead u weer terug naar het oorspronkelijke programma, waar de door u
gekozen correcties worden aangebracht.

Autoaanvullen
Online tutorial bekijken

Klik op de knop in de werkbalk om Autoaanvullen in te schakelen. De knop wordt nu 'ingedrukt'
weergegeven. Klik nogmaals op de knop om Autoaanvullen weer uit te schakelen De knop wordt nu niet
meer ingedrukt weergegeven.
Als Autoaanvullen is ingeschakeld zal ClaroRead tijdens het typen in een programma mogelijke woorden
voorstellen die u wellicht probeert te typen.

Als u het juiste woord dat u wilt typen in het venster Autoaanvullen ziet, druk dan op de betreffende

functietoets of klik op het woord met de muis. Als de functietoetsen het woord niet automatisch aanvullen,
controleer dan of de juiste systeeminstellingen zijn geconfigureerd voor standaard ondersteuning van
functietoetsen. In de support sectie vindt u instructies over hoe dit in zijn werk gaat.
Er zijn diverse instellingen voor Autoaanvullen die u aan uw situatie kunt aanpassen. De woordenboeken
Autoaanvullen kunnen ook worden getraind met bestaande documenten. Zie de sectie Instellingen
Autoaanvullen voor meer informatie.

ClaroRead Instellingen

U kunt de ClaroRead instellingen aanpassen door op de knop Instellingen te klikken op de werkbalk, door
te klikken op de menubalk boven in het scherm (ClaroRead > Voorkeuren) Of doormiddel van de sneltoets
⌘,

In dit configuratiescherm kunnen de instellingen voor spraak, markeren, controleren, Autoaanvullen en
scannen worden aangepast.

Spraak Instellingen
Online tutorial bekijken
Op het tabblad Spraak kunnen de instellingen voor Stem en Uitspraak worden aangepast.

Instellingen Stem

Vanuit het bovenstaande scherm kunt u verschillende spraak instellingen aanpassen:

Stem
U kunt de stem wijzigen en de spreeksnelheid. Gebruik de knop Afspelen om de huidige stem instellingen
te testen.

Echo
U kunt instellen of ClaroRead karakters, woorden en/of complete zinnen uitspreekt wanneer u typt.

Voorlezen
U kunt instellen of ClaroRead een pauze moet inlassen tussen elk woord en/of moet stoppen aan het
einde van elke zin.

Muis
U kunt ClaroRead zo instellen dat met de muis geselecteerde tekst of tekst die met de muis wordt
aangewezen automatisch wordt voorgelezen. Als u uitspreken bij aanwijzen met de muis teveel vindt, kan
de optie worden geactiveerd die zorgt dat er alleen wordt uitgesproken als Safari de actieve applicatie is.
Om er zeker van te zijn dat het aanwijzen en laten spreken met de muis aan werkt moet u er zeker van
zijn dat op uw computer "Universele Toegang" geactiveerd is. Hoe u dit kunt doen kunt u vinden in het
hoofdstuk Support Vragen & Antwoorden.

Instellingen Uitspraak

Het kan voorkomen dat de spraak synthesizer woorden niet correct uitspreekt, meestal namen of
plaatsnamen. In het bovenstaande scherm kunt u de uitspraak van dergelijke woorden aanpassen.

Toevoegen
Klik op de + knop om een nieuwe uitspraak toe te voegen.

Verwijderen
Klik op de - knop om de geselecteerde uitspraak te verwijderen.

Aanpassen
Klik in de lijst om een uitspraak aan te passen.

Test
U kunt de oude en nieuwe uitspraak testen door op de relevante knop in de bovenstaande lijst te klikken.

Instellingen Tekstmarkering

In het bovenstaande scherm kunt u de opties voor gesynchroniseerde markering instellen:

Markeren
U kunt instellen hoe ClaroRead in Pages en Microsoft Word tekst markeert als u op de knop Afspelen van
ClaroRead klikt.
Woord: hiermee wordt elk woord afzonderlijk één voor één gemarkeerd.
Woordspoor: dit markeert elk woord afzonderlijk maar heft de markering niet op voordat de zin is
voltooid.
Zin: dit markeert de zinnen één voor één.
Alinea: dit markeert de alinea's één voor één.
Focus op zin: deze optie maakt de rest van het document grijs, met uitzondering van de huidige zin
die ClaroRead leest, waardoor u zich helemaal op de betreffende zin kunt concentreren.

Markeringskleur
U kunt de tekst- en de achtergrondkleur instellen voor de tekstmarkering die verschijnt wanneer u op de
knop Afspelen van ClaroRead klikt.
Het "Toon achtergrondkleur" vinkje bepaald of de achtergrond kleur wordt aangepast bij het markeren van
de tekst.

Instellingen Controleren
Online tutorial bekijken
Op het tabblad Controleren kunnen de instellingen voor Homofonen en Spelling worden gewijzigd.

Instellingen Homofonen

In het bovenstaande scherm kunt u de lijst met homofoon veranderen welke ClaroRead gebruikt.

Toevoegen
Klik op de + knop om een nieuwe homofoon toe te voegen.

Verwijderen
Klik op de - knop om de geselecteerde homofoon te verwijderen.

Aanpassen
Klik in de lijst om een homofoon aan te passen.

De homofoon kleur aanpassen
Klik op de knop "Kleur homofoon" om de tekstkleur in te stellen voor de markering van homofonen in
Pages en Microsoft Word wanneer de optie "Homofonen weergeven" is ingeschakeld.

Instellingen Spelling

ClaroRead gebruikt de spellingsuggesties van Microsoft Word als u in Microsoft Word werkt. Wanneer u in
een ander programma werkt, maakt ClaroRead gebruik van het ingebouwde spellingwoordenboek van de
Mac. Misschien wilt u echter bepaalde correcties toevoegen die niet door ClaroRead worden voorgesteld.
Vanuit het bovenstaande scherm kunt u de lijst bewerken met extra spellingsuggesties die door ClaroRead
worden weergegeven als u op de knop Controleren klikt. De woorden in deze lijst verschijnen boven in de
lijst met spellingsuggesties in het Controlevenster van ClaroRead.

Toevoegen
Klik op de knop + om een nieuwe spellingvermelding toe te voegen.

Verwijderen
Klik op de knop "–" om de huidige geselecteerde spellingvermelding te verwijderen.

Bewerken
Klik op de lijst om de huidige vermelding te wijzigen.

Spellingrapport weergeven.
Als u gebruik maakt van de knop Controleren in ClaroRead en spelfouten corrigeert, wordt dit door
ClaroRead geregistreerd en het rapport hiervan kan worden weergegeven door op de knop
'Spellingrapport' te klikken.

In het bovenstaande rapport kunt u een vermelding selecteren en op de knop 'Aan spellinglijst toevoegen'
klikken om de vermelding aan de lijst met spellingsuggesties toe te voegen.

Instellingen Autoaanvullen
Online tutorial bekijken
Op het tabblad Autoaanvullen in Instellingen kunt u instellingen voor Algemeen en Venster Autoaanvullen
configureren en de woordenboeken trainen.

Algemeen instellingen Autoaanvullen

In het bovenstaande scherm kunt u de manier wijzigen waarop Autoaanvullen werkt.

Woordenboek Autoaanvullen
Kies welk woordenboek Autoaanvullen in de lijst ClaroRead moet gebruiken.
Voeg een nieuw blanco woordenboek Autoaanvullen toe door op de knop + te klikken.
Verwijder het geselecteerde woordenboek Autoaanvullen door op de knop "–" te klikken.
Bewerk de woorden in het geselecteerde woordenboek Autoaanvullen door op de knop 'Bewerken' te
klikken.

Autoaanvullen leren
Er zijn een aantal instellingen waarmee u de manier kunt wijzigen waarop ClaroRead woorden leert:
Nieuwe woorden automatisch toevoegen: hiermee worden alle woorden die u typt toegevoegd aan
het woordenboek Autoaanvullen.
Spelling controleren voor toevoegen: hiermee worden alle woorden op spelling gecontroleerd,
voordat ze aan het woordenboek Autoaanvullen worden toegevoegd. Microsoft Word moet zijn
geopend om deze functie te kunnen gebruiken.
Frequentie leren: hiermee onthoudt ClaroRead hoe vaak u een specifiek woord heeft getypt en
plaatst de meest frequent gebruikte woorden bovenaan de suggestielijst, als u de optie 'Sorteren op
waarschijnlijkheid' op het tabblad Venster heeft ingeschakeld.
Woordvolgorde leren: hiermee leert ClaroRead de woorden in de volgorde waarin u ze typt, zodat
enkele relevante volgende woorden kunnen worden gesuggereerd als u de optie "Volgend woord"
op het tabblad Venster heeft ingeschakeld.
Woordenboek opslaan bij afsluiten: hiermee worden alle wijzigingen in het woordenboek
Autoaanvullen opgeslagen als ClaroRead wordt afgesloten.

Instellingen venster Autoaanvullen

In het bovenstaande scherm kunt u de instellingen wijzigen voor het popupvenster Suggesties
Autoaanvullen.

Sortering suggestielijst
De suggesties in de suggestielijst kunnen worden gesorteerd op alfabet of waarschijnlijkheid.

Weergeven
Er kan ook worden ingesteld of het venster Autoaanvullen woorden moet blijven voorstellen die u niet
heeft gekozen en of ClaroRead het volgende woord moet voorstellen als u een woord completeert.

Kleur lijst Autoaanvullen
De kleur van de tekst en de achtergrond van het venster Suggesties Autoaanvullen kan worden gewijzigd.

Training Autoaanvullen

In het bovenstaande scherm kunt u het geselecteerde woordenboek Autoaanvullen in ClaroRead trainen.

Het woordenboek trainen
1. Geef aan of u het woordenboek wilt trainen van Microsoft Word, Pages of het klembord.
2. Kies of ClaroRead nieuwe woorden moet leren, de frequentie van de woorden en/of de
woordvolgorde uit de tekst.
3. Klik op de knop 'Training beginnen'
De voortgangsbalk geeft aan hoever de training is gevorderd.
Bij grote documenten kan de training lang duren.
De training kan te allen tijde worden afgebroken met de knop 'Training annuleren'.
ClaroRead stopt de training en slaat de gegevens op die het reeds geleerd heeft alvorens u
op Annuleren klikte.

Instellingen Scannen
Let op: het tabblad Scannen is alleen zichtbaar als Readiris Pro of Omnipage Pro X is geïnstalleerd op uw
Mac.

In het bovenstaande scherm kan worden ingesteld hoe ClaroRead samenwerkt met de geïnstalleerde
scansoftware.

Scansoftware
Hier kunt u instellen welke scansoftware wordt gestart als u op de knop Scannen in de ClaroRead
werkbalk klikt.
De knop "Setup Readiris voor ClaroRead" is alleen beschikbaar als hierboven Readiris Pro is
geselecteerd. Als deze knop wordt ingedrukt, wordt Readiris ingesteld voor gebruik met ClaroRead. Als u
op deze knop heeft geklikt is het aan te bevelen ook op de knop Voorkeuren scanner te klikken en uw
scanner te kiezen.
Met de knop "Voorkeuren scanner" kunt u uw scanner aan de scansoftware koppelen.

Type Scan
Type Scan is alleen beschikbaar als Readiris Pro is geselecteerd.
Hier kunt u kiezen of de knop Scannen een Quick- of een geavanceerde scan uitvoert:
Quick: Als u op de knop Scannen in ClaroRead klikt, wordt Readiris gestart en wordt de scan
automatisch volgens de instellingen uitgevoerd. U moet eventueel de knop "Scannen" van de
software van uw scanner aanklikken.
Geavanceerd: Als u op de knop Scannen in ClaroRead klikt, wordt Readiris gestart en kunt u de
manier waarop de scan wordt uitgevoerd configureren.

Hoe werkt...?
Hier vindt u een handige gids voor veelgebruikte handelingen in ClaroRead. U leert het volgende:
Tekst laten uitspreken in Pages of Microsoft Word
Tekst laten uitspreken in Safari
Tekst laten uitspreken in andere toepassingen
De rekenmachine laten spreken
Het AIFF-bestand converteren met behulp van de knop "Audio opslaan" naar andere indelingen
(bijv. MP3)

(bijv. MP3)
ClaroRead met het toetsenbord besturen
ClaroRead gebruiken vanuit het Dock

Tekst laten uitspreken in Pages of Microsoft Word

Online tutorial bekijken
U kunt tekst in Pages of Microsoft Word op drie manieren laten uitspreken:
1. Plaats de cursor waar u wilt dat ClaroRead begint met lezen en klik vervolgens op de knop
Afspelen. ClaroRead begint met lezen en markeert de woorden zoals ingesteld op het tabblad
instellingen Markeren.
2. Schakel de optie "Spreken bij muisselectie" op het tabblad instelling Stem in. Selecteer nu met de
muis de tekst die u wilt horen. Zodra u de muistoets loslaat spreekt ClaroRead de tekst automatisch
uit.
3. Schakel de optie "Spreken bij muisselectie" op het tabblad instellingen Stem uit. Selecteer nu met
de muis de tekst die u wilt horen en klik vervolgens op de knop Afspelen. ClaroRead spreekt nu de
geselecteerde tekst uit.

Tekst laten uitspreken in Safari

Online tutorial bekijken
U kunt tekst in Safari op drie manieren laten uitspreken:
1. Schakel de optie "Spreken bij aanwijzen" op het tabblad instelling Stem in. Wijs nu met de
muisaanwijzer tekst in Safari aan. De tekst wordt automatisch voorgelezen als deze toegankelijk is.
2. Schakel de optie "Spreken bij muisselectie" op het tabblad Instellingen Stem in. Selecteer nu met
de muis de tekst die wilt horen. Zodra u de muistoets loslaat spreekt ClaroRead de tekst
automatisch uit.
3. Schakel de optie "Spreken bij muisselectie" op het tabblad instellingen Stem uit. Selecteer nu met
de muis de tekst die u wilt horen, kopieer deze naar het klembord (⌘C) en klik vervolgens op de
knop Afspelen. ClaroRead spreekt nu de tekst op het klembord uit.

Tekst laten uitspreken in andere toepassingen

Online tutorial bekijken
U kunt tekst in andere toepassingen, waaronder Mail, Adobe reader, Voorvertoning etc. op drie manieren
laten uitspreken:
1. Schakel de optie "Spreken bij muisselectie" op het tabblad Instellingen Stem in. Selecteer nu met
de muis de tekst die wilt horen. Zodra u de muistoets loslaat spreekt ClaroRead de tekst
automatisch uit.
2. Schakel de optie "Spreken bij muisselectie" op het tabblad instellingen Stem uit. Selecteer nu met
de muis de tekst die u wilt horen, kopieer deze naar het klembord (⌘C) en klik vervolgens op de
knop Afspelen. ClaroRead spreekt nu de tekst op het klembord uit.
U kunt ook de optie "Spreken bij aanwijzen" op het tabblad instelling Stem inschakelen en met de
muisaanwijzer de tekst aanwijzen. De tekst wordt automatisch voorgelezen als deze toegankelijk is. Er zijn
diverse softwaretoepassingen van derden beschikbaar, waardoor we niet kunnen garanderen dat deze
methode met alle toepassingen werkt.

De rekenmachine laten spreken

Online tutorial bekijken
Handel als volgt om de Mac-rekenmachine te laten spreken:
1. Open de rekenmachine in het menu Extra's in ClaroRead of in de map Toepassingen.
2. Typ uw vergelijking en ClaroRead leest voor wat u typt.
3. Als u op Return of de toets "=" op uw toetsenbord drukt, leest ClaroRead het resultaat voor.

Geluidsbestanden omzetten

Online tutorial bekijken
Nadat u een document als AIFF/WAV-bestand hebt opgeslagen, is het vanwege de compatibiliteit soms
handig het bestand om te zetten in een andere bestandsindeling.

Een van de manieren om geluidsbestanden naar andere bestandsindelingen om te zetten is met behulp
van iTunes. In dit voorbeeld voeren we een omzetting naar de MP3-indeling uit. Om deze omzetting uit te
voeren, moet u eenmalig een instelling aanpassen:
1.
2.
3.
4.

In het iTunes menu klik u op voorkeuren
Selecteer de Geavanceerd tab
Selecteer de Importeren tab
Verander "Importeren met" naar MP3-codering

Telkens wanneer u een geluidsbestand naar MP3 wilt omzetten, gaat u als volgt te werk:
1. Open iTunes en sleep het geluidsbestand naar de bibliotheek
2. Klik met de rechtermuisknop op het geluidsbestand
3. Selecteer "Maak versie voor MP3 aan"
U kunt nu de MP3 bestanden in een portable MP3 speler van uw keuze gebruiken.

Sneltoetsen
U kunt de meeste functie van Claroread middles het toestenbord en/of het menu gebruiken. Afspelen en
Stoppen zijn globale toetscombinaties en zullen werken ook als is ClaroRead niet op de voorgrond. De
rest zijn specifiek voor ClaroRead, dus u moet eerst door middel van de ⌘ en tab ClaroRead naar de
voorgrond brengen. Hieronder vind u een tabel met de Toetscombinaties die u kunt gebruiken:
Functie
Afspelen

Toestcombinatie

Stoppen

⌘F8

Markeren

⇧⌘S

Muisaanwijzer

⇧⌘V

Scan

⌘S

Geluid opslaan

⇧⌘A

Lettertype vergroten

⌘+

Lettertype verkleinen

⌘-

Comic Sans MS

⌘1

Trebuchet MS

⌘2

Arial

⌘3

Tekstkleur

⇧⌘F

Tekstmarkeringskleur

⇧⌘H

⌘F7

Tekenafstand vergroten ⇧⌘C
Regelafstand vergroten ⇧⌘L
Allinea-afstand vergroten ⇧⌘P
Toon Homofonen
^⌘+
Verberg Homofonen

^⌘-

Controleren

⌘K

Autoaanvullen

⌘P

Extras - Calculator

⌥⌘1

Extras - ClaroCapture

⌥⌘2

Extras - ClaroView

⌥⌘3

Extras - ScreenRuler

⌥⌘4

Het menu van het Dock-icoon
Wanneer ClaroRead wordt uitgevoerd, is het ClaroRead-icoon in het Dock aanwezig. Als u niet wilt dat de
ClaroRead-werkbalk voortdurend zichtbaar is, kunt u deze verbergen door op ⌘+H te drukken. Enkele
belangrijke functies van ClaroRead blijven dan toegankelijk via het menu van het Dock-icoon.
Houd Ctrl ingedrukt en klik op het Dock-icoon van ClaroRead om het menu te openen:

Houd Ctrl ingedrukt en klik op het Dock-icoon van ClaroRead om het menu te openen:

Vanuit dit menu kunt u het volgende doen:
Op Afspelen klikken
Op Stoppen klikken
Op Geluid opslaan klikken
De ClaroRead-werkbalk tonen of verbergen
ClaroRead afsluiten

Veel gestelde vragen
Online tutorial bekijken
V: De muisaanwijs knop is geselecteerd, maar er wordt niet voorgelezen vanonder de
muisaanwijzer, hoe komt dit?
A: Dit kan gebeuren wanneer u functie toegang voor hulpapparaten niet heeft ingeschakeld. Om dit in te
schakelen klikt u op het Apple symbool in de linkerbovenhoek van uw scherm en kies voor
Systeemvoorkeuren. Kies vervolgens "Universele toegang":

Het volgende scherm zal verschijnen:

Zorg ervoor dat de optie "Activeer toegang voor hulpapparaten" is ingeschakeld

V: Waarom gebeurt er niets als ik de sneltoetscombinatie voor Afspelen en Stoppen indruk, of als
ik een woord probeer aan te vullen met de functietoetsen?
A: Om er voor te zorgen dat deze sneltoetsen werken moet u instellen 'Gebruik de toetsen 'F1','F2',
enzovoort, als standaardfunctietoets onder Systeemvoorkeuren > Toetsenbord & Muis:

V: Hoe kan ik de tekenafstand, regelafstand en alinea-afstand verkleinen?
A: Teken-, regel- en alinea-afstand vergroten is een cyclus. Wanneer u deze blijft vergroten en het
maximum wordt bereikt, dan zullen de afstanden weer hersteld worden naar de normale afstanden.

V: Hoe kan ik de standaard instellingen herstellen van ClaroRead?
A: Verwijder het betreffende bestand in /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/com.claro.Claroread.
[bestandsnaam] om de instellingen van ClaroRead te resetten.

Als u verder nog vragen heeft stuurt u dan een e-mail naar claroread@kanteffspeech.nl

Neem contact met ons op
Bedankt voor uw keuze voor ClaroRead.
Als u technische problemen hebt waarop u geen antwoord kunt vinden in de Veel gestelde vragen, kunt u
onze Help-databank raadplegen of contact met ons opnemen via laroread@kanteffspeech.nl.
Er is ook een uitgebreide verzameling online handleidingen beschikbaar voor ClaroRead voor de Mac.

We stellen uw reacties zeer op prijs!
Voor Nederlandstalig:
Kanteff Speech Processing BV
Tel: +31 (023) 5657200
www.kanteffspeech.nl
Claro Software Ltd
Tel: +44 (0)1772 977 888
Gratis nummer in de VS: 1-866-800-5151
www.clarosoftware.com

