OnScreenKeys

ONSCREENKEYS
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Windows XP ® / Windows Vista ® / Windows 7 ® / Windows 8 ® / Windows 10 ®

PRODUKTBESKRIVELSE
Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde
med computeren selvom et hardwaretastatur eller computermus ikke eller kun delvist kan tages i brug.
OnScreenKeys kan bruges til at skrive i enhver applikation, om det er et tekstbehandlingsprogram, et regneark,
et emailprogram eller en internetbrowser.
OnScreenKeys er ofte brugt på trykfølsomme skærmsystemer eller kombineret med en Øje-tracker, en
hovedmus eller en af de mange andre alternative input-apparater..
Importerede parametre, som tastaturets størrelse og arbejdshastighed, kan frit justeres.
Tekstmakroer og personaliserede fraser gør det meget nemmere at skrive.
OnScreenKeys indeholder mere end 40 sprog og gør det nemt og hurtigt at ændre sprog så selv tekster på
fremmede sprog kan hurtigt skrives og udtales af computerstemmen.
OnScreenKeys bruger den installerede systemstemme og tillader også tilkobling til enhver anden SAPI-stemme.
Kun tilgængelig i "Deluxe"-versionen

●
●
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TAK
Kære bruger!
Mange tak fordi du valgte OnScreenKeys.
Vi har gjort vores bedste for at skabe et effektivt program, som stadig er nemt at betjene, til dig.
OnScreenKeys bliver konstant forbedret. Opdateringer kan hentes fra vores hjemmeside.
Vi håber vores produkt lever op til dine forventninger.

Jeg ønsker jer god fornøjelse med at prøve softwaren.

Tom Weber
PRODUKTAKTIVERING

Efter din 60-dages prøvetid skal softwaren aktiveres.
For at aktivere softwaren skal du bruge en ProduktNøgle som kan findes på den næste side sammen med
InstallationsNøglen som vil blive genereret individuelt under installationen. Dette betyder at produktet kun kan
aktiveres efter installationen.
Fortsæt således for at aktivere OnScreenKeys:
Installer OnScreenKeys på din computer og start softwaren.

Vælg indstillingen "Jeg købte programmet og ønsker nu at aktivere det.".
Klik derefter på knappen "Ok".
a) Hvis din computer er forbundet til internettet, indtast din produktnøgle i den relevante tekstboks.
Klik derefter på knappen "Aktiver online nu" og følg de videre instruktioner på skærmen.
b) Hvis din computer ikke er forbundet til internettet, klik på knappen "Aktiver uden
internetforbindelse" og følg instruktionerne på skærmen.
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DIN PRODUKTNØGLE
Din ProduktNøgle er:

INSTALLATION
Hvis OnScreenKeys er blevet tilsendt på en CD, skal du indsætte den i computerens CD-rom drev.
Installationen vil starte automatisk.
Hvis installationen fra CD'en ikke starter automatisk, skal filen startes manuelt fra CD'en.

4

INTRODUKTION

Softwaren OnScreenKeys er et skrive- og kommunikationshjælpeværktøj for folk som ikke er i stand til at bruge
normale tastaturer eller computermus.
Softwaren klarer klik på knapper på både tastaturet og musen automatisk for brugeren. Brugeren behøver
udelukkende at bevæge musemarkøren til den ønskede tast som da vil udløses automatisk efter en bestemt
hviletid.
OnScreenKeys er altid vist på toppen af andre vinduer så du altid kan bruge tastaturet til at skrive i dem (f.eks.
et tekstbehandlingsprogram, en internetbrowser eller andet).
I "Klik" og "Deluxe"-versionerne OnScreenKeys er der yderligere en musekliksfeature, hvor musekliks kan
udføres udover tastaturet.
"Deluxe"-versionen af OnScreenKeys tilbyder mulighed for en computerstemme, som kan læse skreven tekst
højt igennem højttalerne. Der er mulighed for nem integrering af enhver computerstemme, der er i
overensstemmesle med SAPI-standarderne.

FØRSTE START

For at starte softwaren, klik på ikonet "OnScreenKeys" på dit skrivebord, eller find det i programgruppen
"OnScreenKeys" i startmenuen.
Softwaren vil automatisk detektere sproget som din Windows® version er af og konfigurere sig selv derefter.
Du kan vælge imellem forskellige sprog såvel som ændre mange parametre i konfigurationsvinduet. Du kan
åbne konfigurationsvinduet ved at klikke på Indstillingsknappen på skærmtastaturet.
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GRUNDLÆGGENDE OVERBLIK

For at skrive med OnScreenKeys (som når der skrives med et normalt tastatur) skal et tekstvindue være åbent,
og den blinkende markør skal være synlig i dette vindue.
Ved programmets start vil en tekstredigeringsboks åbne automatisk.
Du kan deaktivere denne funktion i konfigurationsvinduet eller vælge en anden teksteditor.

For at trykke på knapperne på skærmtastaturet skal du bare bevæge musemarkøren over den ønskede knap
og holde den der i et kort stykke tid. Knappen vil automatisk blive klikket på efter en bestemt tid.
I konfigurationsvinduet kan du deaktivere denne autoklik-funktion eller ændre tiden før der klikkes.

Automatisk ordfærdiggørelse og ordforudsigelse
OnScreenKeys tilbyder garanti for fordobling af skrivehastighed:
> Automatisk ordfærdiggørelse: så snart du har indtastet det første bogstav i et nyt ord vil ordforslag blive vist
i de 10 ordknapper som du så kan klikke.
> Næste-ord-forslag: Så snart du har færdiggjort et ord, vil de 10 mest sandsynlige næste ord blive vist.
Intelligent ordprædiktion
OnScreenKeys har en omfattende ordbog indbygget. Softwaren lærer nye ord og sætninger når du skriver
dem og tilpasser sig din skrivestil.
Desuden kan personlige dokumenter og bogstaver importeres for at personliggøre softwaren hurtigere.

Fraser og tekstmakroer
Du kan skrive korte fraser eller hele paragraffer som du vil have gemt før ved et tryk på en knap.
Yderligere information om dette emne kan findes på følgende sider.

Tale (kun tilgængelig i "Deluxe"-versionen)
Når taleoutput er aktiveret vil hver eneste skrevne sætning blive udtalt ved tryk på Enter-knappen. Hvis
Enterknappen er trykket igen vil den sidste sætning blive udtalt endnu en gang.
Du kan konfigurere OnScreenKeys så hvert ord udtales med det samme efter det er skrevet.

Automatisk opstart
Du kan få OnScreenKeys til automatisk at starte op med Windows®.
Denne mulighed kan aktiveres eller deaktiveres i konfigurationsvinduet i fanebladet "Ekstra".
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TASTEN AUF DER TASTATUR
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Tasten und Funktionen, die auf der OnScreenKeys-Oberfläche zu
finden sind:

Buchstaben löschen
Löscht den letzten Buchstaben

Wort löschen
Löscht das letzte Wort

Grundeinstellungen
Öffnet das Konfigurationsmenü

Klick-Sperre
Deaktiviert vorübergehend den Autoklick
Durch das Auslösen der Sperre wird die Autoklick-Funktion solange deaktiviert, bis sie durch erneutes Klicken auf diese
Taste wieder aktiviert wird.

Erweiterter Zeichensatz
Zeigt weitere Tasten und Sonderbefehle (z.B. mathematische Zeichen) an

Wort-Shift-Taste
Wechselt die Groß-/ Kleinschreibung des zuletzt geschriebenen Wortes

Wörterbuch-Wechsel/Sprachen-Wechsel
Ändert vorübergehend die Spracheinstellungen
Es wird der Buchstabensatz, die Wortvorhersage und die Stimme auf die neu gewählte Sprache eingestellt. Die
gewünschte Stimme muss zuvor im Konfigurationsmenü der entsprechenden Sprache zugewiesen werden (nur in der
Deluxe-Version möglich).

Stimme vorübergehend ein-/ausschalten

Enter (und Absatz aussprechen)

Feststelltaste / Capslock. Dient der dauerhaften Großschreibung. Ist diese Taste aktiviert, so
wechselt sie ihre Farbe:
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MUSEBAR (kun tilgængelig i "klik" og "deluxe"-versionerne)

Hvis du har problemer med at klikke med den almindelige computermus, kan du emulere museklik med
OnScreenKeys.
Brug et øjeblik på at overveje hvilken type klik du har brug for (f.eks. simpelt klik, dobbeltklik, højreklik, trækog-slip-klik)..
For eksempel skal du, for at åbne en fil på skrivebordet, bruge et dobbeltklik. Vælg det relevante klik og flyt
musemarkøren til den position hvor klikket skal udføres. Efter en kort periode vil museklikket automatisk blive
udført på den position.

Et tryk på denne knap åbner museknap-baren:

Overblik over museklikstype:

Venstreklik (simpelt klik)

Dobbeltklik

Højreklik

Træk & Slip

Afslut klikfunktioner & luk museknapsbaren
Musekliksparametrene (f.eks. bevægelsestolerance, radius, tremortolerance osv.) kan justeres i konfigurationsvinduet.
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Autoklik

Da viele Benutzer die Knöpfe der Computermaus nicht niederdrücken können, ist in OnScreenKeys der
sogenannte „Autoklick“ aktiviert:
Bewegt man den Mauszeiger über eine Taste auf der OnScreenKeys-Tastatur und verweilt mit dem
Mauszeiger dort, so färbt sich die Taste langsam in einer bestimmten Farbe ein.

Hat sich die Taste komplett rot eingefärbt, so wird diese Taste automatisch geklickt.

Die Zeit bis zum Autoklick (wie lange die Taste benötigt, um sich einzufärben) sowie die Farben lassen sich im
Konfigurationsmenü frei einstellen.
Standardmäßig funktioniert der Autoklick nur einmal auf einer Taste. Dies dient dazu, ungewollte
Mehrfachausauslösungen zu verhindern.
Der Mauszeiger muss zuerst auf eine andere Taste bewegt werden, damit der Autoklick wieder startet.
Zum Schreiben der Wortes „Hallo“ muss nach dem ersten „L“ der Mauszeiger zuerst kurz auf eine andere
Taste bewegt werden, damit sich die „L“-Taste wieder einfärbt, um diese wiederholt schreiben zu können.
Erfahrene Benutzer können die Mehrfachauslösung jedoch aktivieren. Dafür wird im Konfigurationsmenü bei
„Wiederholte Tastenauslösungen zulassen“ ein Häkchen gesetzt.
Im Konfigurationsmenü sind ebenfalls weitere Einstellungen zur Anschlagsverzögerung und
Wiederholungsgeschwindigkeit verfügbar.
Der Autoklick lässt sich auch komplett ausschalten. In diesem Fall können die Tasten mit einem linken
Mausklick angewählt werden.

Leidet der Benutzer unter Spastiken und drückt deshalb häufig ungewollt die Knöpfe der Computermaus
nieder (und löst so ungewollt Tasten auf der OnScreenKeys-Tastatur aus), so können die Mausknöpfe der
Computermaus auch blockiert werden. In diesem Fall ist nur noch der Autoklick möglich.
Um diese Option zu aktivieren, ist das Häkchen im Konfigurationsfenster bei der Option „Knöpfe der echten
Computermaus blockieren“ zu setzen.
Die Auswahl einer Taste wird mit einem Klang quittiert. Dies lässt sich im Konfigurationsmenü über die Option
„Klänge abspielen“ ein- und ausschalten.
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STEMMEOUTPUT ("Deluxe"-versionen kun)

Stemmeoutput kan aktiveres/deaktiveres ved at klikke på følgende knap:

Afhængig af den nuværende status kan en af følgende ikoner vises:

Stemmeoutput deaktiveret

Stemmeoutput aktiveret

Taleoutput ikke tilgængeligt grundet en fejl

Stemmeoutputfunktionen er ikke tilgængelig i den version du har købt.
Hvis taleoutputfunktionen er aktiveret, vil alle skrevne linjer blive sendt til talefunktionen når du trykker på
enter.
Hvis der trykkes på Enter igen, vil den sidste sætning blive oplæst igen.
Du kan konfigurere OnScreenKeys så hvert ord udtales med det samme efter det er skrevet.

Computerstemmen som OnScreenKeys benytter kan vælges i konfigurationsvinduet.
Hvis du ønsker at kommunikere på flere sprog, kan du vælge en separat stemme til hvert sprog.
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FRASER

En frase er et tekstmodul som bruges ofte, f.eks. dit eget navn og adresse, etc.
Op til 10 fraser kan sættes op i OnScreenKeys

Sæt fraser op:
Åbn konfigurationsvinduet, og tryk på fanen "Tekstmakroer".
Vælg en frase fra listen over tilgængelige fraser, omdøb den hvis du ønsker, og erstat teksten med en tekst
efter dit eget ønske.
Efterfølgende, tryk på "Gem"-knappen som er at finde under frasen der lige er blevet redigeret.
Du må nu fortsætte med redigering af en anden frase.
Når du er færdig med redigeringen, klik da på konfigurationsvinduets "Gem"-knap.

Skrive fraser:

Klik på kortboks-knappen.
Dine tilpassede fraser vil nu vise sig i ordknapperne.
Klik på en af knapperne for at få teksten skrevet.
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TEKSTMAKROER
Med hjælp fra tekstmakro-funktionen kan uendeligt mange paragraffer skrives.
Et konsekvent navneskema er anbefalet fordi du vil få brug for at inddrage den præ-skrevne tekst senere hen efter deres
navngivning.

Opret tekstmakro:
Åbn konfigurationsvinduet og klik på fanebladet "Tekstmakroer".
Klik på knappen "Ny" i området til højre, indtast dernæst et navn og teksten der senere skal skrives.
Klik derefter på knappen "Ny(t)".
Du kan nu indtaste nye paragraffer.

Brug tekstmakroer:
Klik på firkantsymbolet (#) på tastaturet.
Hvis firkanttegnet ikke er at finde, klik på Shift-knappen.
Start med at skrive navnet på tekstmakroen indtil den viser sig i en af de 10 ordforudsigelsesknapper.
Klik på den passende ordforudsigelsesknap for at få den gemte tekst skrevet.
Hvis ingen tekstmakroer (tekstmakroer begynder alle med firkant-tegnet (#)) er vist i ordforudsigelsesknappen, så er der
stadig bogstaver i bufferen. I dette tilfælde, klik på Enter først, og klik derefter på firkant-tegnet og start fra begyndelsen
igen.
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Konfiguration

ingabeebene.

https://download.tomwebersoftware.com/update/osk/manuals/OnScreenKeys_manual_10
30.pdf

tom weber software, Konrad-Adenauer-Str. 32, 63073 Offenbach am Main, Germany

Vedligeholdelse
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Transport
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OPDATERINGER
Denne hjemmeside tilbyder periodiske nyheder om gratis opdateringer og nye features:
https://www.onscreenkeys.com

KRITIK OG FORSLAG
Vi vil blive glade for at høre fra dig, hvis softwaren ikke tilfredsstiller dig fuldt ud eller du blot har nogle forslag
til forbedring af OnScreenKeys.
Vær venlig at skrive en email til

mail@tomwebersoftware.com

Manuel version: 1.2 (fra og med maj 2021) 1.6 (25.05.2021)
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