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3Handleiding Proloquo4Text 

INTRODUCTIE
Proloquo4Text™ is een op tekst 
gebaseerde app voor Ondersteunde 
Communicatie (OC), speciaal ontwikkeld 
voor personen die niet kunnen spreken of 
zich moeilijk verstaanbaar kunnen maken. 
Proloquo4Text maakt een snelle, flexibele 
en op tekst gebaseerde communicatie 
mogelijk en ondersteunt ook meerdere 
talen.

TEKSTBLOK
Het tekstblok (1) staat centraal in 
Proloquo4Text. Met het toetsenbord 
typ je alles wat je wil zeggen in het 
tekstblok. Woordvoorspelling (2) 

1. Proloquo4Text: introductie

en Zinsvoorspelling (3) maken het 
communiceren een stuk eenvoudiger. 
Via enkele snelblokken heb je 
toegang tot een aantal tijdbesparende 
functies. Gebruik bijvoorbeeld het blok 
Geschiedenis als je iets opnieuw 
wilt zeggen zonder het weer te typen. 
Veelgebruikte zinnen kun je dan weer 
ordenen in het blok Zinnen (5) zodat je er 
snel toegang toe hebt.. Dankzij het blok 
Snelspraak (4) voeg je snel woorden of 
zinnen in. En met het blok Conversaties 
ga je eenvoudig van het ene gesprek naar 
het andere.

▼

1

1

2

2

3
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4Handleiding Proloquo4Text 

MEERDERE TALEN
Mocht je meerdere talen spreken en 
meerdere iOS-toetsenborden gebruiken, 
dan wijzigt Proloquo4Text automatisch 
de taal van de woordvoorspelling, de 
zinnen en andere inhoud wanneer je 
van toetsenbord wisselt. Als je liever één 
iOS-toetsenbord gebruikt voor alle talen 
die je spreekt, kun je in de opties van 
Proloquo4Text zelf de talen configureren. 
Je ziet dan een taalkeuzesymbool (1) 
waarmee je van taal kunt wisselen.

In deze handleiding lees je meer over 
het gebruik en de configuratie van 
Proloquo4Text. 

TOEGANG TOT DE HANDLEIDING 
IN DE APP
Vanuit de app kun je deze handleiding 
openen door achtereenvolgens 
op Opties (2), Ondersteuning en 
Handleiding te tikken.

21
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5Handleiding Proloquo4Text 

CONFIGURATIE
Wanneer je Proloquo4Text voor het eerst 
start, helpt een wizard je met de eerste 
configuratie. 

EEN GEBRUIKER CONFIGUREREN
Voer de naam van de gebruiker in (1) 
en tik op de knop Volgende (2). Kies 
nu een stem (3) die na de voltooiing 
van de wizard wordt gedownload en tik 
vervolgens op de knop Volgende (4). 
Tijdens het downloaden van de gekozen 
stem wordt een vervangende stem 
van lagere kwaliteit gebruikt. Zo kun je 
onmiddellijk beginnen te communiceren.

MEER GEBRUIKERS OF STEMMEN 
TOEVOEGEN
Na de eerste configuratie kun je in 
de opties van Proloquo4Text nieuwe 
gebruikers aanmaken of meer talen en 
stemmen toevoegen die je gratis kunt 
downloaden.

2. Opstartwizard

1

2

43
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6Handleiding Proloquo4Text 
3. Interface

BELANGRIJKSTE INTERFACE-
ELEMENTEN
Bij Proloquo4Text draait alles om 
eenvoudige en efficiënte communicatie. 
Tik in het tekstblok om te beginnen met 
typen. Gebruik het toetsenbord op het 
scherm met de geavanceerde, zelflerende 
PolyPredix™-woordvoorspelling of 
gebruik een Bluetooth-toetsenbord.

Via de snelblokken heb je snel toegang 
tot de aanpasbare categorieën Zinnen 
(voor veelgebruikte zinnen), Snelspraak 
(voor snelle invoegingen), Conversaties 
(om eenvoudig van het ene gesprek naar 
het andere te gaan), Zinsvoorspelling, 
Woordvoorspelling en Geschiedenis.

1. Wissel van taal*
2. Deel
3. Schermvullend
4. Opties
5. Tekstblok
6.  Speel af/pauzeer
7. Geluidsindicator
8. Wis tekstblok
9. Toon/verberg snelblok
10. Nieuw gesprek
11. Wijzig een tekstblok
12. Snelblokken
13. Woordvoorspelling

In Opties configureer je welke 
snelblokken je wilt gebruiken en waar 
je ze wilt weergeven. Ook kun je onder 
meer de kleuren en de lettertypen 
aanpassen.

NAVIGEREN TUSSEN SNELBLOKKEN
Je kunt van het ene snelblok naar het 
andere gaan door op de titel van het 
snelblok te tikken. Als je je vinger op 
een snelblok houdt, zie je een pop-up 
met een lijst met snelblokken en kun je 
rechtstreeks naar een specifiek snelblok 
gaan. Je kunt een snelblok ook tijdelijk 
verbergen of weergeven door op  
het symbool voor de weergave ervan 
te tikken. ▼

*Het taalkeuzesymbool is alleen beschikbaar 
wanneer ‘Beheer talen’ is ingesteld op 
‘Handmatig’. Raadpleeg hoofdstuk 10 voor 
meer informatie.

1 2 3 4

5

6 7 8

9 10 11

12 12

13
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7Handleiding Proloquo4Text 

VERSCHILLEN TUSSEN IPAD EN IPHONE
Op een iPhone moet je het toetsenbord 
verbergen met de schakelaar Open/sluit 
toetsenbord (1) onder in het tekstblok 
om de snelblokken weer te geven. 
Op een iPad is Zinsvoorspelling een 
snelblok maar op een iPhone moet je 
zinsvoorspelling openen door te tikken 
op het vierkantje (2) dat het aantal 
gevonden zinnen in de tweede rij van 
Woordvoorspelling toont.

COMMUNICEREN
Je kunt tekst al tijdens het typen laten 
uitspreken maar je kunt ook op de 
afspeelknop tikken wanneer je klaar 
bent met typen (dit kun je in Opties 
configureren). Gebruik de deelknop om 
je tekst via Mail, Berichten, Twitter en het 
klembord te delen.

Als je geluidloos wilt communiceren, 
tik je op de knop voor schermvullende 
weergave (3) om de inhoud van het 
tekstblok schermvullend weer te geven. 
In de schermvullende modus kun je ook 
de knop voor omgekeerde weergave (4) 
gebruiken, zodat je gesprekspartner die 
voor je zit de tekst makkelijk kan lezen.

AANPASSEN
Tik op de wijzigknop om de inhoud 
van Zinnen en Snelspraak te wijzigen 
of om specifieke onderdelen in de lijst 
Geschiedenis te verwijderen.

1

3

4

2
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8Handleiding Proloquo4Text 

▼

SNELBLOKKEN 
Er zijn in totaal 6 snelblokken waarmee 
je gesprekken sneller kunt voeren: 
Zinnen, Snelspraak, Conversaties, 
Geschiedenis, Woordvoorspelling en 
Zinsvoorspelling. 

De laatste twee zijn niet als snelblokken 
beschikbaar op een iPhone omdat ze in de 
woordvoorspellingsbalk zijn geïntegreerd.

ZINNEN
Gebruik Zinnen om veelgebruikte zinnen 
of zelfs volledige alinea’s te bewaren. 
Voeg een nieuwe zin aan de huidige 
categorie toe door tekst in het tekstblok 
te selecteren en op ‘Maak zin’ in het 
wijzigingsmenu te tikken. Of tik op de 
wijzigingsknop in de navigatiebalk om 
zinnen te wijzigen, toe te voegen of 
te verwijderen. Je kunt de inhoud in 
categorieën ordenen. Daarnaast kun 

4. Snelblokken

je ook afkortingen aan alle onderdelen 
toewijzen, zodat je slechts de afkorting 
hoeft te typen om de tekst van het 
onderdeel in het tekstblok in te voegen. 
Met een tik op een zin voeg je de tekst 
in het tekstblok in en als je je vinger op 
de zin houdt, wordt deze onmiddellijk 
uitgesproken. Je kunt deze actie 
aanpassen in het gedeelte Spreek 
onderdelen uit van de opties voor Taal 
en spraak.

SNELSPRAAK
Gebruik Snelspraak om tijdens 
gesprekken snel toegang te krijgen tot 
veelgebruikte woorden en uitdrukkingen. 
Met een tik op een onderdeel van 
Snelspraak wordt het onderdeel 
onmiddellijk uitgesproken en wordt de 
tekst niet in het tekstblok ingevoegd. Zo 
kun je snel iets zeggen zonder de tekst 
in het tekstblok te onderbreken. Als je je 
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9Handleiding Proloquo4Text 

vinger op een onderdeel houdt, wordt de 
tekst in het tekstblok ingevoegd. Je kunt 
deze actie aanpassen in het gedeelte 
Spreek onderdelen uit van de opties 
voor Taal en spraak.

GESCHIEDENIS
Gebruik Geschiedenis om iets te zeggen 
dat je al eerder hebt gezegd. Met een 
tik op het onderdeel voeg je de tekst 
in het tekstblok in en als je je vinger 
op het onderdeel houdt, wordt de tekst 
onmiddellijk uitgesproken. Je kunt deze 
actie wijzigen in het gedeelte Spreek 
onderdelen uit van de opties voor Taal 
en spraak. Telkens als je de afspeelknop 
gebruikt, wordt de tekst aan de 
geschiedenis toegevoegd. Als je omlaag 
veegt in de geschiedenis, verschijnt een 
zoekveld waarmee je specifieke tekst kan 
zoeken.

CONVERSATIES
Gebruik Conversaties om eenvoudig van 
het ene gesprek naar het andere te gaan. 
Op deze manier kun je bijvoorbeeld verder 
typen in het ene gesprek terwijl je een 
vraag in het andere gesprek beantwoordt.

WOORDVOORSPELLING
Gebruik Woordvoorspelling om sneller 
te typen. De woordvoorspellingsfunctie 
leert automatisch nieuwe woorden en 
woordcombinaties. Dit betekent ook dat 
de functie leert welke typefouten je maakt. 
Maar als je dezelfde typefout niet meer 
maakt, wordt deze na een tijdje verwijderd. 
In het gedeelte Voorspelling van de 
opties kun je de woordvoorspellingsfunctie 
configureren en kun je zelfs het leren van 
juist gespelde woorden uitschakelen.

ZINSVOORSPELLING
Gebruik Zinsvoorspelling om snel 
toegang te krijgen tot de meest gebruikte 
zinnen die beginnen met de tekst die 
je hebt getypt. Zinsvoorspelling bevat 
onlangs getypte zinnen en jouw eigen 
zinnen.
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10Handleiding Proloquo4Text 

FUNCTIES VAN DE WIJZIGINGSMODUS
Als je onderdelen in Zinnen of Snelspraak 
wilt wijzigen, tik je op de wijzigingsknop 
om de wijzigingsmodus te openen. 
In de wijzigingsmodus kun je nieuwe 
categorieën en onderdelen toevoegen, 
knippen, kopiëren en plakken, inhoud 
verwijderen en bestaande inhoud 
wijzigen. Druk rechts boven in het scherm 
op Gereed om de wijzigingsmodus te 
sluiten. Mocht je de knop Gereed niet 
zien, sluit dan de selectiemodus door links 
onder in het scherm op de knop Gereed 
te tikken of gebruik op een iPhone de 
knop ‘Vorige’ om terug te gaan naar de lijst 
met onderdelen. Je kunt snel onderdelen 
aanmaken door een lijst met zinnen 
(één zin per regel) uit een andere app 

5. Wijzigingsmodus

▼

te kopiëren en in de wijzigingsmodus op 
Voeg toe te tikken.

ONDERDELEN WIJZIGEN
Selecteer een onderdeel om het te 
wijzigen. Om meerdere onderdelen tegelijk 
te wijzigen, tik je eerst op Selecteer en 
vervolgens op de onderdelen die je wilt 
wijzigen. Als je onderdelen opnieuw wilt 
ordenen, tik je eerst op Selecteer en druk 
je vervolgens op de drie lijntjes naast het 
onderdeel dat je wilt verplaatsen. Sleep 
het vervolgens naar de nieuwe plaats.

ONDERDELEN TUSSEN CATEGORIEËN 
VERPLAATSEN
Als je onderdelen van de ene categorie 
naar de andere wilt verplaatsen, tik je 
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11Handleiding Proloquo4Text 

eerst op Selecteer en vervolgens op de 
onderdelen die je wilt verplaatsen. Tik op 
Actie en kies Knip. Ga nu naar de nieuwe 
categorie, tik op Actie en selecteer Plak.

ONDERDELEN VERBERGEN
Stel categorieën of onderdelen in op 
Verborgen als je niet wilt dat ze tijdens 
normaal gebruik zichtbaar zijn. Verborgen 
onderdelen kunnen gewoon worden 
gebruikt om afkortingen aan te vullen.

EIGENSCHAPPEN WIJZIGEN
Je kunt ook de weergave en 
stemeigenschappen van een onderdeel 
wijzigen. De stemeigenschappen zijn 
alleen van toepassing op tekst die 

onmiddellijk wordt uitgesproken en niet op 
tekst die in het tekstblok wordt ingevoegd.

IPHONE
Op een iPhone kun je dezelfde 
wijzigingsfuncties gebruiken als op een 
iPad. Het voornaamste verschil is dat 
je geen onderdelen of categorieën op 
hetzelfde scherm als de eigenschappen 
kunt zien.
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12Handleiding Proloquo4Text 
6. Extern toetsenbord gebruiken

WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKERS-
INTERFACE
Als je een toetsenbordcase of een 
Bluetooth-toetsenbord aansluit, verdwijnt 
het toetsenbord op het scherm. De 
woordvoorspellingsbalk blijft wel 
beschikbaar tenzij je de woordvoorspelling 
uitschakelt. In de rechterbenedenhoek van 
elke voorspelling zie je een nummer dat 
je op het toetsenbord kunt indrukken om 
deze voorspelling te selecteren. Als je de 
numerieke toetsen wilt gebruiken in plaats 
van getallen te typen, tik je op de knop 
Numerieke toetsen aan/uit (1) rechts van 
de voorspellingsbalk.

TOETSCOMBINATIES
Je kunt Command-Enter gebruiken 
om spraak af te spelen of te pauzeren, 
Command-K om het tekstblok te wissen 
en Command-0 om te schakelen tussen 
keuzes voor woordvoorspellingen en het 
typen van getallen. Daarnaast kun je 
ook alle standaard toetscombinaties van 
externe iOS-toetsenborden gebruiken.

1
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13Handleiding Proloquo4Text 

GEBRUIKERSOPTIES
Tik op het tandwiel om Opties te 
openen. In Opties kun je nieuwe 
gebruikers aanmaken, de weergave 
van Proloquo4Text instellen en Taal en 
spraak en Voorspelling configureren. Je 
kunt beperkingen op bepaalde functies 
toepassen, en er is ook een gedeelte met 
instellingen voor je Privacy.

ALGEMENE OPTIES
Er zijn ook enkele algemene opties die 
van toepassing zijn op alle gebruikers, 
zoals Reservekopieën, Vergrendel 
opties (een wachtwoord instellen 
zodat een student of een kind de opties 
niet kan wijzigen), Info (meer info 
over Proloquo4Text), Ondersteuning 
(de handleiding in de app zoeken, 
studiebronnen ontdekken of contact met 
Ondersteuning opnemen) en Nieuws 
(nieuws van AssistiveWare).

7. Opties
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14Handleiding Proloquo4Text 

MEERDERE GEBRUIKERS
In het gedeelte Gebruikers van Opties 
kun je meerdere gebruikersconfiguraties 
aanmaken. 

Voor elke gebruiker kun je opgeven 
welke stem je wilt gebruiken, welke 
weergaveopties je wilt toepassen, 
enzovoort. Dit is bijvoorbeeld handig 
op school, waar een apparaat meestal 
door meerdere leerlingen wordt gebruikt. 
Maar het kan ook van pas komen voor 
therapeuten die Proloquo4Text gebruiken 
voor klanten met zeer uiteenlopende 
behoeften.

GEBRUIKERS AANMAKEN
Tik op Nieuwe gebruiker (1) om een 
nieuwe gebruiker met standaardinstellingen 
aan te maken of tik op Dupliceer 
bestaande gebruiker (2) om een nieuwe 
gebruiker op basis van een bestaande 
gebruiker aan te maken. 

VAN GEBRUIKER WISSELEN
Wissel van gebruiker door gewoon op 
de naam van de gewenste gebruiker te 
tikken.

GEBRUIKERS VERWIJDEREN
Verwijder gebruikers door op de 
wijzigingsknop (3) te tikken en de 
gebruikers te verwijderen die je niet  
langer nodig hebt. Let op: je kunt de 
huidige gebruiker niet verwijderen.

8. Opties: Een nieuwe gebruiker aanmaken

1

2

3



ww
w.

as
sis

tiv
ew

ar
e.

co
m

 ©
 2

01
8 

Al
le

 re
ch

te
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

15Handleiding Proloquo4Text 
9. Opties: Weergave

SNELBLOKKEN INSTELLEN
In het gedeelte Weergave van Opties 
kun je de grootte van de symbolen en 
de weergave van het tekstblok en de 
snelblokken configureren. Voor alle 
snelblokken kun je instellen of je ze wilt 
weergeven of verbergen en op een iPad 
kun je ook kiezen of je ze links of rechts 
op het scherm wilt weergeven. Je kunt 
alle snelblokken aan één kant weergeven, 
zodat je meer ruimte voor het tekstblok 
hebt of je kunt ze verbergen om het 
tekstblok schermvullend weer te geven.

WEERGAVE VAN VOORSPELLINGEN 
AANPASSEN
Je kunt de voorspellingsbalk van het 
toetsenbord weergeven of verbergen en 
het lettertype aanpassen.
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16Handleiding Proloquo4Text 
10. Opties: Taal en spraak

STEMMEN KIEZEN
In het gedeelte Taal en spraak van Opties 
kun je kiezen welke stem(men) je voor 
elke actieve taal wilt gebruiken.

TALEN BEHEREN
Stel Beheer talen in op Automatisch als 
je de beschikbare talen door de actieve 
iOS-toetsenborden wilt laten bepalen 
(volgens je keuzes in de app Instellingen 
op je apparaat). Stel het beheer van de 
talen in op Handmatig als je liever één 
toetsenbord voor alle talen gebruikt en 
in Proloquo4Text de gewenste talen wilt 
selecteren in de lijst met talen waarvoor in 
Proloquo4Text stemmen beschikbaar zijn.

AFSPELEN BEHEREN
Je kunt voor het tekstblok bepalen hoe 
je tekst wilt laten uitspreken tijdens het 
typen en wanneer op de afspeelknop 
wordt getikt. Zet Detecteer taal autom. 
AAN als er meerdere actieve talen zijn en 
Proloquo4Text automatisch moet bepalen 
welke taal en stem moeten worden 
gebruikt om tekst in verschillende talen uit 
te spreken.

ONDERDELEN VAN SNELBLOKKEN 
UITSPREKEN
Voor de snelblokken kun je instellen of 
onderdelen moeten worden uitgesproken 
of in het tekstblok moeten worden 
ingevoegd wanneer je op een onderdeel 
tikt of je vinger op een onderdeel houdt.
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17Handleiding Proloquo4Text 
11. Opties: Voorspelling

WOORDVOORSPELLING
Zet Automatische spaties UIT als je na 
een gekozen suggestie geen spatie wilt 
invoegen. Zet Meerdere woorden UIT 
als elke suggestie uit één woord moet 
bestaan en nooit uit meerdere woorden 
(zoals “help me”).

Stel Leren in op Correct gespelde 
woorden om te voorkomen dat 
Proloquo4Text woorden leert die niet 
in het ingebouwde Apple-woordenboek 
voorkomen. Of zet Leren helemaal UIT. 
Hoewel de woordvoorspellingsfunctie een 
stuk beter werkt als Proloquo4Text alle 
woorden mag leren, is het voor mensen 
die niet goed kunnen spellen wellicht 
handig dat ze ervoor kunnen kiezen 
om Proloquo4Text alleen juist gespelde 
woorden te laten leren. Woorden met 
typefouten kun je trouwens niet handmatig 
verwijderen. Geleerde woorden die echter 
niet herhaaldelijk worden gebruikt, worden 
na een tijdje automatisch verwijderd.

Met de overige voorspellingsopties 
bepaal je hoeveel suggesties worden 
aangeboden en in welke volgorde ze 
worden weergegeven.

ZINSVOORSPELLING
Stel het maximale aantal suggesties en de 
volgorde van de suggesties in.

AFKORTINGEN AANVULLEN
Tik op Vul aan om de activering voor het 
aanvullen van afkortingen in te stellen.
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18Handleiding Proloquo4Text 
12. Opties: Beperkingen

WIJZIGEN EN DELEN BEPERKEN
Op de pagina ‘Beperkingen’ kun je de 
optie Sta wijzigen toe voor Zinnen en 
Snelspraak uitschakelen, evenals de 
optie Sta delen toe voor het delen van 
tekst in het tekstblok via Mail, Berichten en 
Twitter.

Als je ervoor wilt zorgen dat de gebruiker 
deze beperkingen niet kan opheffen, 
gebruik je de functie ‘Vergrendel opties’ 
(meer informatie in hoofdstuk 15) om de 
opties met een wachtwoord te beveiligen.

DELEN CONFIGUREREN
Voor het gebruik van Mail, Berichten en 
Twitter moet je in de instellingen van je 
apparaat accounts voor deze services 
configureren.
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19Handleiding Proloquo4Text 
13. Opties: Privacy

PRIVÉMODUS
Zet Privémodus AAN om een privégesprek 
te voeren waarbij Proloquo4Text geen 
getypte woorden of zinnen bewaart. 
Hierdoor is de voorspellingsfunctie veel 
minder effectief maar voorkom je dat 
andere gebruikers later de inhoud van het 
gesprek kunnen zien.

GESCHIEDENIS EN LOGBESTAND 
WISSEN
Gebruik de opties Wis geschiedenis en 
Wis logbestand met zinnen om eerder 
bewaarde informatie te verwijderen. Het 
wissen van het logbestand met zinnen 
heeft grote invloed op de prestaties van 
de voorspellingsfunctie, in tegenstelling tot 
het wissen van de geschiedenis.
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20Handleiding Proloquo4Text 

HET BELANG VAN RESERVEKOPIEËN
Het is belangrijk dat je regelmatig 
reservekopieën maakt en ze op een 
ander apparaat dan je mobiele apparaat 
bewaart. Je kunt reservekopieën naar 
een computer overzetten via iTunes-
bestandsdeling of via de geïntegreerde 
Dropbox-ondersteuning. Reservekopieën 
kun je ook vanaf een computer of Dropbox 
naar een ander apparaat overzetten of per 
e-mail naar iemand anders versturen.

EEN RESERVEKOPIE MAKEN
Tik op Maak reservekopie van 
[gebruikersnaam] als je een reservekopie 
van de gegevens van de huidige 
gebruiker wilt maken of tik op Maak 
reservekopie van alle gebruikers als 
je een reservekopie van alle gebruikers 
van Proloquo4Text wilt maken. Op deze 
manier maak je interne reservekopieën. 
Om te voorkomen dat je instellingen 
verloren gaan, kun je de reservekopieën 
het beste regelmatig naar iTunes of 
Dropbox exporteren.

EEN RESERVEKOPIE EXPORTEREN
Tik op Exporteer reservekopieën om een 
reservekopie naar iTunes of Dropbox te 
exporteren.

EEN RESERVEKOPIE IMPORTEREN
Tik op Importeer reservekopieën om 
een reservekopie uit iTunes te importeren. 
Als je een reservekopie uit Dropbox 
wilt importeren, open je het P4TBK-
reservekopiebestand in de Dropbox-app.

EEN RESERVEKOPIE TERUGZETTEN
Gebruik de optie Zet reservekopie terug 
om een bestaande reservekopie terug te 
zetten.

14. Opties: Reservekopie

GEDETAILLEERDERE INSTRUCTIES
Ga voor meer informatie naar:  
www.assistiveware.com/product/
proloquo4text/resources

https://assistiveware.com/product/proloquo4text/resources
https://assistiveware.com/product/proloquo4text/resources
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21Handleiding Proloquo4Text 
15. Opties: Vergrendel opties

VERGRENDEL OPTIES
Zet de optie Vergrendel AAN om de 
toegang tot Opties met een wachtwoord 
te beveiligen en onbedoelde wijzigingen 
door gebruikers te voorkomen. Als de 
optie Vergrendel is ingeschakeld, moet 
het juiste wachtwoord worden ingevoerd 
voor toegang tot het menu Opties van 
Proloquo4Text. Mocht je het wachtwoord 
vergeten zijn, neem dan contact op via 
proloquo4text@assistiveware.com voor 
assistentie.

mailto:proloquo4text%40assistiveware.com?subject=Vergeten%20wachtwoord
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22Handleiding Proloquo4Text 

INFO EN ONDERSTEUNING
Voor meer informatie over Proloquo4Text 
zijn er de opties Info en Ondersteuning. 
In Info zie je de geïnstalleerde versie 
van de app. In Ondersteuning vind je 
koppelingen naar ondersteunings- en 
communitybronnen op onze website. Je 
kunt deze handleiding ook openen in het 
gedeelte Ondersteuning.

CONTEXTSPECIFIEKE HULP
Op bijna alle pagina’s van Opties is er 
onder in het scherm een koppeling met 
meer informatie over die specifieke optie.

NIEUWS
In het gedeelte Nieuws lees je het laatste 
nieuws over Proloquo4Text en verwante 
onderwerpen.

16. Opties: Info, ondersteuning en nieuws
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www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources

PROLOQUO4TEXT - VIDEO’S
www.assistiveware.com/e-learning-videos

Proloquo4Text is een gedeponeerd 
handelsmerk van AssistiveWare B.V. 
AssistiveWare is een handelsnaam 
en een gedeponeerd handelsmerk 
van AssistiveWare B.V. in de VS en 
andere landen. Proloquo4Text-app en 
-handleiding © 2018 AssistiveWare®. 
Alle rechten voorbehouden.

AssistiveWare 
Laurierstraat 193 
1016 PL Amsterdam 
Nederland 
fax: +31-20-6128266 
www.assistiveware.com

mailto:support%40assistiveware.com?subject=
https://www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources
https://www.assistiveware.com/e-learning-videos
https://www.assistiveware.com

	1. Proloquo4Text: introductie
	Introductie
	Tekstblok
	Meerdere talen
	Toegang tot de handleiding in de app

	2. Opstartwizard
	Configuratie
	Een gebruiker configureren
	Meer gebruikers of stemmen toevoegen

	3. Interface
	Belangrijkste interface-elementen
	Navigeren tussen snelblokken
	Verschillen tussen iPad en iPhone
	Communiceren
	Aanpassen

	4. Snelblokken
	Snelblokken 
	Zinnen
	Snelspraak
	Geschiedenis
	Conversaties
	Woordvoorspelling
	Zinsvoorspelling

	5. Wijzigingsmodus
	Functies van de wijzigingsmodus
	Onderdelen wijzigen
	Onderdelen tussen categorieën verplaatsen
	Onderdelen verbergen
	Eigenschappen wijzigen
	iPhone

	6. Extern toetsenbord gebruiken
	Wijzigingen in de gebruikersinterface
	Toetscombinaties

	7. Opties
	Gebruikersopties
	Algemene opties

	8. Opties: Een nieuwe gebruiker aanmaken
	Meerdere gebruikers
	Gebruikers aanmaken
	Van gebruiker wisselen
	Gebruikers verwijderen

	9. Opties: Weergave
	Snelblokken instellen
	Weergave van voorspellingen aanpassen

	10. Opties: Taal en spraak
	Stemmen kiezen
	Talen beheren
	Afspelen beheren
	Onderdelen van snelblokken uitspreken

	11. Opties: Voorspelling
	Woordvoorspelling
	Zinsvoorspelling
	Afkortingen aanvullen

	12. Opties: Beperkingen
	Wijzigen en delen beperken
	Delen configureren

	13. Opties: Privacy
	Privémodus
	Geschiedenis en logbestand wissen

	14. Opties: Reservekopie
	Het belang van reservekopieën
	Een reservekopie maken
	Een reservekopie exporteren
	Een reservekopie importeren
	Een reservekopie terugzetten

	15. Opties: Vergrendel opties
	Vergrendel opties

	16. Opties: Info, ondersteuning en nieuws
	Info en ondersteuning
	Contextspecifieke hulp
	Nieuws


