
AssistiveWare®by

ww
w.

as
sis

tiv
ew

ar
e.

co
m

 ©
 2

01
8 

M
ed

 e
ne

re
tt.

Proloquo4Text™

Skriv. Tal. Kommuniser.

Håndbok i Proloquo4Text 
Versjon 3.5



2Håndbok i Proloquo4Text 

1. Introduksjon til Proloquo4Text 3
Introduksjon
Notatblokken
Flere språk
Få tilgang til håndboken i appen

2. Oppstartsveiviser 5
Konfigurasjon
Konfigurere en bruker
Legge til flere brukere eller stemmer

3. Grensesnittet 6
Hovedelementene i grensesnittet
Bytte mellom hurtigblokker
Forskjeller mellom iPad og iPhone
Kommunisere
Tilpasse

4. Hurtigblokkene 8
Hurtigblokker 
Fraser
Hurtigprat
Historikk
Samtaler
Ordforslag
Setningsforslag

5. Redigeringsmodus 10
Funksjoner i redigeringsmodus
Redigere elementer
Flytte elementer mellom kategorier
Skjule elementer
Endre egenskaper
iPhone

6. Bruke et eksternt tastatur 12
Endringer i brukergrensesnittet
Tastatursnarveier

7. Alternativer 13
Alternativer for bruker
Generelle alternativer

8. Alternativer: Opprette en ny bruker 14
Flere brukere
Opprette brukere
Bytte brukere
Slette brukere

9. Alternativer: Utseende 15
Organisere hurtigblokker
Tilpasse forslagenes utseende

10. Alternativer: Språk og tale 16
Velge stemmer
Behandle språk
Kontrollere avspilling
Uttale Hurtigblokk-elementer

11. Alternativer: Forslag 17
Ordforslag
Setningsforslag
Utvidelse av forkortelser

12. Alternativer: Restriksjoner 18
Restriksjon for redigering og deling
Konfigurere deling

13. Alternativer: Personvern 19
Privat bruk
Tømme historikk og logg

14. Alternativer: Sikkerhetskopier 20
Hvorfor det er viktig å sikkerhetskopiere
Lage en sikkerhetskopi
Eksportere en sikkerhetskopi
Importere en sikkerhetskopi
Gjenopprette en sikkerhetskopi
Flere instrukser

15. Alternativer: Låsalternativer 21
Låsalternativer

16. Alternativer:  
Om, Brukerstøtte og Nyheter 22
Om og Brukerstøtte
Kontekstfølsom hjelp
Nyheter

Innhold



iPad iPhone

ww
w.

as
sis

tiv
ew

ar
e.

co
m

 ©
 2

01
8 

M
ed

 e
ne

re
tt.

3Håndbok i Proloquo4Text 

INTRODUKSJON
Proloquo4Text™ er en tekstbasert app for 
alternativ og supplerende kommunikasjon 
(ASK). Den er beregnet på mennesker 
som ikke kan snakke, eller som har 
vanskeligheter med å tale. Proloquo4Text 
er utviklet for rask og fleksibel, tekstbasert 
kommunikasjon med støtte for flerspråklige 
brukere.

NOTATBLOKKEN
Notatblokken (1) er det viktigste 
elementet i Proloquo4Text. På tastaturet 
kan du skrive alt du vil skal uttales, 
på Notatblokken. Ordforslag (2) og 
setningsforslag (3) gjør det enda lettere 

1. Introduksjon til Proloquo4Text

for deg å kommunisere. Et sett med 
Hurtigblokker gir deg tilgang til flere 
andre arbeidsbesparende funksjoner. 
Bruk Historikk-blokken til å uttale noe 
på nytt uten at du må skrive det inn på 
nytt. Organiser fraser du ofte bruker, i 
Fraseblokken (5) for rask tilgang. Bruk 
Hurtigprat-blokken (4) til raske innspill. 
Med Samtaler-blokken kan du lett bytte 
mellom samtaler.

FLERE SPRÅK
Hvis du snakker flere språk og bruker 
flere iOS-tastaturer, vil Proloquo4Text 
automatisk bytte språk for ordforslag, 
fraser og annet innhold når du bytter ▼

1

1

2

2

3
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4Håndbok i Proloquo4Text 

mellom tastaturene. Hvis du foretrekker 
å bruke ett iOS-tastatur for alle språk 
du snakker, tillater Proloquo4Text 
at du konfigurerer språkene manuelt 
i alternativer slik at du får en 
Språkveksler (1) som kan brukes 
til å bytte mellom språk.

I denne håndboken vil du lære mer 
om hvordan du bruker og konfigurerer 
Proloquo4Text. 

FÅ TILGANG TIL HÅNDBOKEN I APPEN
Du får tilgang til denne håndboken fra 
appen ved å velge Alternativer (2). 
Deretter velger du Støtte, etterfulgt av 
Håndbok.

21
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5Håndbok i Proloquo4Text 

KONFIGURASJON
Første gang du starter Proloquo4Text, 
åpnes en veiviser som hjelper deg med 
den første konfigurasjonen. 

KONFIGURERE EN BRUKER
Skriv inn navnet på brukeren (1). Trykk 
deretter på Neste-knappen (2). Nå kan du 
velge en Stemme (3). Stemmen blir lastet 
ned så snart du er ferdig med veiviseren 
og trykker på Neste-knappen (4). En 
erstatningsstemme med dårligere kvalitet 
blir brukt mens den valgte stemmen lastes 
ned. Dermed kan du starte samtalen 
umiddelbart.

LEGGE TIL FLERE BRUKERE ELLER 
STEMMER
Etter den første konfigurasjonen kan du 
åpne alternativene for Proloquo4Text for 
å opprette flere brukere eller legge til flere 
språk og stemmer, som du kan laste ned 
gratis.

2. Oppstartsveiviser

1

2

43



ww
w.

as
sis

tiv
ew

ar
e.

co
m

 ©
 2

01
8 

M
ed

 e
ne

re
tt.

6Håndbok i Proloquo4Text 
3. Grensesnittet

HOVEDELEMENTENE I GRENSESNITTET
Med Proloquo4Text kan du uttrykke 
deg enkelt og effektivt. Trykk i 
Notatblokken for å begynne å skrive. 
Bruk skjermtastaturet med avanserte, 
selvlærende PolyPredix™-ordforslag, eller 
bruk et bluetooth-tastatur.

Hurtigblokker gir rask tilgang til 
egendefinerte kategorier med Fraser 
(for vanlig brukte uttrykk), Hurtigprat (for 
raske innspill), Samtaler (for rask skifting 
mellom samtaler), Setningsforslag, 
Ordforslag og Historikk.

I Alternativer kan du konfigurere hvilke 
Hurtigblokker du vil bruke og hvor de 
skal plasseres, og også tilpasse farger, 
skrifttyper og mye mer.

1. Språkveksling*
2. Del
3. Full skjerm
4. Alternativer
5. Notatblokk
6.  Start/Pause
7. Lydindikator
8. Tøm notatblokk
9. Vis/skjul hurtigblokk
10. Legg til en samtale
11. Rediger en hurtigblokk
12. Hurtigblokker
13. Ordforslag

BYTTE MELLOM HURTIGBLOKKER
Du kan bytte mellom forskjellige 
Hurtigblokker ved å trykke på tittelen til 
Hurtigblokken. Hvis du trykker og holder 
inne, ser du et popup-vindu med en liste 
over Hurtigblokker slik at du kan bytte 
direkte til en bestemt hurtigblokk Du kan 
skjule en Hurtigblokk midlertidig ved å 
trykke på veksletasten for synlighet. ▼

*Veksling mellom språk er bare tilgjengelig 
hvis Administrer språk er satt til Manuell. 
Kapittel 10 gir mer informasjon.

1 2 3 4

5

6 7 8

9 10 11
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7Håndbok i Proloquo4Text 

FORSKJELLER MELLOM IPAD 
OG IPHONE
På iPhone må du bruke vekslebryteren 
Åpne/lukk tastatur (1) nederst i 
notatblokken for å skjule tastaturet før 
du får tilgang til Hurtigblokkene. På iPad 
er Setningsforslag en Hurtigblokk, 
mens du på iPhone må trykke på den lille 
firkanten (2) som viser antall matchende 
setninger på den andre Ordforslag-raden, 
for å få tilgang til setningsforslaget.

KOMMUNISERE
Tekst kan enten uttales mens du skriver 
eller når du trykker på Start-knappen 
etter at du er ferdig med innskrivingen. 
(Dette kan du konfigurere i Alternativer). 
Bruk Del-knappen til å dele teksten som 
e-post og meldinger og på Twitter og 
utklippstavlen.

Hvis du vil kommunisere stille, kan du 
trykke på Full skjerm-knappen (3) for 
å vise innholdet av notatblokken på 
hele skjermen. I fullskjermsmodus kan 
du gjøre teksten lettere å lese for en 
samtalepartner som sitter midt mot deg, 
ved hjelp av Snu-knappen (4).

TILPASSE
Du trykker på Rediger-knappen når du 
vil redigere innhold i Fraser og Hurtigprat 
eller slette enkelte oppføringer i 
Historikk-listen.

1

3

4

2
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8Håndbok i Proloquo4Text 

▼

HURTIGBLOKKER 
Det finnes i alt seks Hurtigblokker 
som kan brukes til å øke hastigheten 
på samtalen: Fraser, Hurtigprat, 
Samtaler, Historikk, Ordforslag og 
Setningsforslag. 

De to siste er ikke med som hurtigblokker 
på iPhone. Der er de i stedet integrert i 
ordforslag-linjen.

FRASER
Du bruker Fraser til å lagre vanlige 
uttrykk, setninger og til og med avsnitt. 
Du legger til nye fraser og uttrykk i den 
gjeldende kategorien ved å velge tekst i 
notatblokken og trykke på Opprett frase på 
Rediger-menyen. Alternativt kan du trykke 
på Rediger-knappen på navigasjonslinjen 
for å redigere fraser eller for å legge til 
eller slette fraser. Du kan organisere 
innholdet i kategorier. Du kan også 

4. Hurtigblokkene

tilordne forkortelser til hvert element slik at 
du bare behøver å skrive den tilhørende 
forkortelsen for å sette inn elementteksten 
på notatblokken. Som standard kan du 
trykke på frasen for å sette inn teksten på 
notatblokken, mens du trykker og holder 
for å la den bli uttalt umiddelbart. Du kan 
justere denne virkemåten under Uttal 
elementer i alternativene for Språk og tale.

HURTIGPRAT
Du kan bruke Hurtigprat til de kjappe 
innspillene og uttrykkene du trenger rask 
tilgang til mens du fører en samtale. Som 
standard vil et trykk på et Hurtigprat-
element uttale teksten umiddelbart uten å 
sette det inn på notatblokken. Da blir det 
lettere å komme med kjappe kommentarer 
uten å forstyrre teksten du jobber med 
på notatblokken. Som standard setter du 
inn teksten på notatblokken ved å berøre 
og holde på den. Du kan justere denne 
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9Håndbok i Proloquo4Text 

virkemåten under Uttal elementer i 
alternativene for Språk og tale.

HISTORIKK
Historikk gjør det enkelt for deg å si 
noe du har sagt tidligere. Et trykk setter 
teksten inn på notatblokken, og hvis du 
berører og holder på teksten, blir den 
uttalt umiddelbart. Du kan endre denne 
virkemåten i delen Uttal elementer i 
alternativer for Språk og tale. Merk at 
teksten legges til i historikken hver gang 
du bruker Start-knappen. Hvis du sveiper 
ned i historikken, vises et søkefelt hvor du 
kan søke etter spesifikk tekst.

SAMTALER
Med Samtaler bytter du raskt mellom 
to eller flere samtaler. Da blir det lett for 
eksempel å besvare et spørsmål i en 
annen samtale uten at du må avbryte det 
du holder på å skrive i den første samtalen.

ORDFORSLAG
Ordforslag gjør det mulig for deg å skrive 
raskere. Systemet med ordforslag lærer 
automatisk nye ord og ordkombinasjoner. 
Dette betyr imidlertid også at det lærer 
skrivefeil. Hvis du ikke gjør den samme 
skrivefeilen hver eneste gang, vil 
forslagssystemet etter en stund fjerne 
skrivefeilen automatisk. I Forslag-delen i 
alternativene kan du konfigurere systemet 
for ordforslag, og også angi at læringen 
bare skal ta med ord som er riktig stavet.

SETNINGSFORSLAG
Setningsforslag gir deg rask tilgang til 
setninger som du ofte bruker, og som 
begynner med teksten du har skrevet. 
I tillegg til frasene og uttrykkene dine 
omfatter Setningsforslag setninger 
du nylig har skrevet.
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10Håndbok i Proloquo4Text 

FUNKSJONER I REDIGERINGSMODUS
Hvis du vil redigere elementer i Fraser 
eller Hurtigprat, trykker du på Rediger-
knappen for å starte redigeringsmodus. 
I redigeringsmodus kan du legge til 
nye kategorier og elementer, klippe 
ut, kopiere og lime inn innhold, slette 
innhold og redigere eksisterende innhold. 
Du går ut av redigeringsmodus ved å 
trykke på Ferdig i øvre høyre hjørne av 
skjermen. Hvis du ikke ser denne Ferdig-
knappen, er du enten i Velg-modus slik 
at du først må trykke på Ferdig i nedre 
venstre hjørne av skjermen, eller så 
bruker du iPhone og må trykke på Tilbake-
knappen for å komme tilbake til listen 
over elementer. Merk at du kan opprette 
elementer raskt ved å kopiere en liste 

5. Redigeringsmodus

▼

over setninger (én setning per linje) fra en 
annen app, og deretter trykke på Legg til i 
redigeringsmodus.

REDIGERE ELEMENTER
Du velger et element for å redigere det. 
Hvis du skal redigere flere elementer 
samtidig, trykker du på Velg og deretter 
på elementene du vil redigere. Hvis du vil 
endre rekkefølge på elementene, må du 
først trykke på Velg. Deretter trykker du på 
de tre strekene ved siden av elementet du 
vil flytte, og drar det til det nye stedet.

FLYTTE ELEMENTER MELLOM 
KATEGORIER
Hvis du skal flytte elementer fra én 
kategori til en annen, trykker du først på 
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11Håndbok i Proloquo4Text 

Velg og deretter på elementene du vil 
flytte. Trykk på Handling og velg Klipp 
ut. Naviger til den nye kategorien, trykk 
på Handling og velg Lim inn.

SKJULE ELEMENTER
Sett kategorier eller elementer til Skjult 
hvis du ikke vil at de skal være synlige 
under normal bruk. Du kan fortsatt bruke 
skjulte elementer til å utvide forkortelser 
(autofullføre).

ENDRE EGENSKAPER
Du kan også endre utseendet og 
stemmeegenskapene til et element. 
Stemmeegenskapene gjelder bare for 
tekst som uttales umiddelbart, ikke tekst 
som er satt inn på notatblokken.

IPHONE
På iPhone har du tilgang til de samme 
redigeringsfunksjonene som på iPad. 
Hovedforskjellen er at du ikke kan se 
elementene eller kategoriene på samme 
skjerm som egenskapene.



ww
w.

as
sis

tiv
ew

ar
e.

co
m

 ©
 2

01
8 

M
ed

 e
ne

re
tt.

12Håndbok i Proloquo4Text 
6. Bruke et eksternt tastatur

ENDRINGER I BRUKERGRENSESNITTET
Når du kobler til et tastaturetui 
eller bluetooth-tastatur, forsvinner 
skjermtastaturet. Med mindre du 
deaktiverte ordforslag, vil imidlertid linjen 
med ordforslag fortsatt være tilgjengelig. 
Til høyre under hvert forslag vises et 
tall som angir hvilket tall du kan trykke 
på tastaturet for å velge dette forslaget. 
Hvis du vil bytte mellom å skrive inn tall 
og bruke talltaster til å velge forslag, 
kan du trykke på veksleknappen for 
talltastaturet (1) på høyre side av 
forslag-linjen.

TASTATURSNARVEIER
Du kan bruke Kommando-Enter til å starte 
eller stoppe tale, Kommando-K til å tømme 
notatblokken og Kommando-0 til å veksle 
mellom valg av ordforslag og innskriving 
av tall. I tillegg har du tilgang til alle 
standard iOS-snarveier for eksternt 
tastatur.

1
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13Håndbok i Proloquo4Text 

ALTERNATIVER FOR BRUKER
Når du trykker på tannhjulikonet, får 
du tilgang til Alternativer. Her kan 
du opprette flere Brukere, konfigurere 
Utseendet på Proloquo4Text, konfigurere 
Språk og tale samt justere Forslag. 
Du kan bruke Restriksjoner på enkelte 
funksjoner, og det er også mulig å angi 
innstillinger for Personvern.

GENERELLE ALTERNATIVER
Det finnes også en rekke generelle 
alternativer som gjelder for alle 
brukere, inkludert Sikkerhetskopier, 
Låsealternativer (angi passord slik 
at studenter eller barn ikke kan endre 
alternativene), Om (finn ut mer om 
Proloquo4Text), Brukerstøtte (finn app-
håndboken, oppdag læringsressurser 
eller ta kontakt med brukerstøtte) og 
Nyheter (oppdateringer fra AssistiveWare).

7. Alternativer
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14Håndbok i Proloquo4Text 

FLERE BRUKERE
I delen Brukere under alternativer kan du 
opprette flere brukerkonfigurasjoner. 

Hver bruker kan ha egne innstillinger som 
kontrollerer hvilken stemme de bruker, 
alternativer for utseende osv. Dette kan 
for eksempel brukes i klasserom hvor 
samme enhet deles av flere studenter, 
men kan også være praktisk for en 
terapeut som prøver ut Proloquo4Text 
sammen med klienter med svært 
forskjellige behov.

OPPRETTE BRUKERE
Trykk Ny bruker (1) for å starte fra 
grunnen av med standardverdier, eller 
trykk Dupliser eksisterende bruker (2) 
for å basere den nye brukeren på en 
eksisterende bruker. 

BYTTE BRUKERE
Du bytter mellom brukere ved ganske 
enkelt å trykke på navnet til brukeren 
du vil endre til.

SLETTE BRUKERE
Hvis du vil fjerne brukere, trykker du på 
Rediger-knappen (3) og sletter brukerne 
du ikke trenger lenger. Merk at du aldri 
kan slette den gjeldende brukeren.

8. Alternativer: Opprette en ny bruker

1

2

3
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15Håndbok i Proloquo4Text 
9. Alternativer: Utseende

ORGANISERE HURTIGBLOKKER
I delen Utseende under Alternativer kan 
du konfigurere størrelsen på ikonene og 
hvordan notatblokken og hurtigblokkene 
skal se ut. For hver hurtigblokk kan 
du bestemme om den skal vises eller 
skjules, og på iPad kan du bestemme 
om den skal vises på venstre eller høyre 
side av skjermen. Du kan velge at alle 
sammen skal være på samme side slik at 
du får en større notatblokk, eller til og med 
angi at alle sammen skal være skjult slik 
notatblokken fyller hele skjermen.

TILPASSE FORSLAGENES UTSEENDE
Du kan vise eller skjule linjen 
Tastaturforslag og tilpasse skrifttypen.
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16Håndbok i Proloquo4Text 
10. Alternativer: Språk og tale

VELGE STEMMER
I delen Språk og tale under Alternativer 
kan du velge stemmene som skal brukes 
for hvert Aktive språk.

BEHANDLE SPRÅK
Sett Administrer språk til Automatisk 
hvis du vil at de tilgjengelige språkene 
skal bestemmes av hvilke iOS-tastaturer 
du har aktivert (valgt under Innstillinger 
på enheten). Angi at administrasjonen  
av språk skal være Manuell hvis du heller 
vil bruke ett tastatur til alle språk, og vil 
velge språkene Proloquo4Text skal støtte 
basert på stemmene Proloquo4Text har 
tilgang til.

KONTROLLERE AVSPILLING
For Notatblokk kan du selv velge om 
teksten skal uttales mens du skriver 
eller når du trykker på Start-knappen. 
Aktiver Registrer språk automatisk  
hvis du har flere aktive språk og du vil 
at Proloquo4Text automatisk skal gjette 
språket og knytte det til riktig stemme når 
tekst som består av setninger på flere 
språk, skal uttales.

UTTALE HURTIGBLOKK-ELEMENTER
For Hurtigblokker kan du bestemme om 
du heller vil at elementene skal uttales enn 
å settes inn i notatblokken når du Trykker 
eller bruker Hold inne.
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17Håndbok i Proloquo4Text 
11. Alternativer: Forslag

ORDFORSLAG
Slå av Auto-mellomrom hvis du ikke vil at 
det automatisk skal settes inn mellomrom 
når du har valgt et forslag. Slå av Foreslå 
flere ord hvis du vil at hvert forslag bare 
skal bestå av ett enkeltord og ikke flere 
ord som for eksempel «hjelp meg».

Hvis du ikke vil at Proloquo4Text skal lære 
nye ord som ikke ligger i den innebygde 
Apple-ordboken, kan du enten sette 
Læring til Riktig stavede ord, eller slå AV 
Læring. Ordforslag fungerer selvfølgelig 
best hvis du lar Proloquo4Text lære 
Alle ord, men hvis du trenger hjelp med 
rettskrivingen, kan det være nyttig bare å 
tillate læring av ord som er riktig stavet. 
Husk på at du ikke kan fjerne feilstavede 
ord manuelt. Lærte ord som ikke brukes 
jevnlig, vil imidlertid automatisk forsvinne 
etter en stund.

Med de andre Forslag-alternativene kan 
du bestemme hvor mange forslag som 
skal tilbys, og hvordan de skal ordnes.

SETNINGSFORSLAG
Angi maksimalt antall forslag og 
forslagsrekkefølgen.

UTVIDELSE AV FORKORTELSER
Trykk på Utvid for å angi hva som skal 
utløse utvidelse av forkortelser.
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18Håndbok i Proloquo4Text 
12. Alternativer: Restriksjoner

RESTRIKSJON FOR REDIGERING OG 
DELING
På siden Restriksjon kan du deaktivere 
Tillat redigering av Fraser- og 
Hurtigprat-elementer og angi om du vil 
tillate deling av tekst i notatblokken ved 
hjelp av e-post, meldinger og Twitter.

Merk at hvis du vil hindre brukere 
i å angre disse restriksjonene, må 
du bruke funksjonen for låsing av 
alternativer (diskutert i kapittel 15) til å 
passordbeskytte alternativene.

KONFIGURERE DELING
Du må konfigurere kontoer for e-post, 
meldinger og Twitter i enhetsinnstillingene 
før du kan bruke disse tjenestene.
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13. Alternativer: Personvern

PRIVAT BRUK
Sett Privat bruk til PÅ hvis du vil ha en 
helt privat samtale der Proloquo4Text 
ikke skal lagre noen av de innskrevne 
ordene eller setningene. Dette vil gjøre 
forslagene langt mindre effektive, men det 
sikrer samtidig at andre som bruker appen 
senere, ikke kan se hva som ble sagt.

TØMME HISTORIKK OG LOGG
Du bruker Slett historikk og Slett 
setningslogg når du vil slette all 
informasjon som er lagret tidligere. Når 
du sletter setningsloggen, får du færre og 
dårligere forslag enn det du kunne fått. 
Når historikken slettes, blir derimot ikke 
forslagene påvirket.
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HVORFOR DET ER VIKTIG 
Å SIKKERHETSKOPIERE
Det er viktig å ta hyppige sikkerhetskopier 
som lagres et annet sted enn på enheten. 
Du kan overføre sikkerhetskopiene 
til datamaskinen ved å bruke fildeling 
ved hjelp av iTunes eller den integrerte 
Dropbox-støtten. Du kan overføre 
sikkerhetskopier fra datamaskinen eller 
Dropbox til en annen enhet, eller sende 
dem med e-post til noen andre.

LAGE EN SIKKERHETSKOPI
Trykk på Sikkerhetskopier [brukernavn] 
nå for å sikkerhetskopiere dataene til 
den gjeldende brukeren, eller trykk på 
Sikkerhetskopier alle brukere nå for 
å sikkerhetskopiere alle som bruker 
Proloquo4Text. Da opprettes interne 
sikkerhetskopier. Hvis du vil være sikker 
på at du ikke mister tilpasningene 
dine, bør du jevnlig eksportere alle 
sikkerhetskopiene til iTunes eller Dropbox.

EKSPORTERE EN SIKKERHETSKOPI
Trykk på Eksporter sikkerhetskopier 
når du vil eksportere en sikkerhetskopi til 
iTunes eller Dropbox.

IMPORTERE EN SIKKERHETSKOPI
Hvis du vil importere en sikkerhetskopi 
fra iTunes, trykker du på Importer 
sikkerhetskopier. Hvis du vil importere 
en sikkerhetskopi fra Dropbox, åpner du 
sikkerhetskopidokumentet med filtypen 
P4TBK, i Dropbox-appen.

GJENOPPRETTE EN SIKKERHETSKOPI
Du gjenoppretter en eksisterende 
sikkerhetskopi ved å bruke Gjenopprett 
fra sikkerhetskopi.

14. Alternativer: Sikkerhetskopier

FLERE INSTRUKSER
Du får mer informasjon når du går til  
www.assistiveware.com/product/
proloquo4text/resources

https://assistiveware.com/product/proloquo4text/resources
https://assistiveware.com/product/proloquo4text/resources
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15. Alternativer: Låsalternativer

LÅSALTERNATIVER
Sett alternativet Lås til PÅ for å 
passordbeskytte tilgangen til Alternativer 
og hindre brukerne i å foreta tilfeldige 
endringer. Når Lås er satt til PÅ, må 
riktig passord angis før man får tilgang 
til Alternativer i Proloquo4Text. Kontakt 
proloquo4text@assistiveware.com for å få 
hjelp hvis du ikke husker passordet.

mailto:proloquo4text%40assistiveware.com?subject=Glemt%20passord
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OM OG BRUKERSTØTTE
Velg alternativene Om og Brukerstøtte 
hvis du vil vite mer om Proloquo4Text. 
Under Om kan du se hvilken versjon 
av appen du har installert. Under 
Brukerstøtte finner du koblinger til 
brukerstøtte og fellesskap på nettsidene 
våre. Du får også tilgang til denne 
håndboken under Brukerstøtte.

KONTEKSTFØLSOM HJELP
På de fleste sidene i Alternativer finner 
du en kobling nederst på skjermen til mer 
informasjon om det aktuelle alternativet.

NYHETER
I delen Nyheter finner du siste nytt om 
Proloquo4Text og beslektede emner.

16. Alternativer: Om, Brukerstøtte og Nyheter



AssistiveWare®by

ww
w.

as
sis

tiv
ew

ar
e.

co
m

 ©
 2

01
8 

M
ed

 e
ne

re
tt.

Håndbok i Proloquo4Text 
Versjon 3.5

PROLOQUO4TEXT-KONTAKT
support@assistiveware.com

PROLOQUO4TEXT-RESSURSER
www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources

PROLOQUO4TEXT-VIDEOER
www.assistiveware.com/e-learning-videos

Proloquo4Text er et registrert varemerke 
for AssistiveWare B.V. AssistiveWare er 
firmanavn og registrert varemerke for 
AssistiveWare B.V. i USA og andre land. 
Appen og håndbok for Proloquo4Text er © 
2018 AssistiveWare®. 
Med enerett.

AssistiveWare 
Laurierstraat 193 
NL-1016 PL Amsterdam 
The Netherlands 
faks: +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. Introduksjon til Proloquo4Text
	Introduksjon
	Notatblokken
	Flere språk
	Få tilgang til håndboken i appen

	2. Oppstartsveiviser
	Konfigurasjon
	Konfigurere en bruker
	Legge til flere brukere eller stemmer

	3. Grensesnittet
	Hovedelementene i grensesnittet
	Bytte mellom hurtigblokker
	Forskjeller mellom iPad og iPhone
	Kommunisere
	Tilpasse

	4. Hurtigblokkene
	Hurtigblokker 
	Fraser
	Hurtigprat
	Historikk
	Samtaler
	Ordforslag
	Setningsforslag

	5. Redigeringsmodus
	Funksjoner i redigeringsmodus
	Redigere elementer
	Flytte elementer mellom kategorier
	Skjule elementer
	Endre egenskaper
	iPhone

	6. Bruke et eksternt tastatur
	Endringer i brukergrensesnittet
	Tastatursnarveier

	7. Alternativer
	Alternativer for bruker
	Generelle alternativer

	8. Alternativer: Opprette en ny bruker
	Flere brukere
	Opprette brukere
	Bytte brukere
	Slette brukere

	9. Alternativer: Utseende
	Organisere hurtigblokker
	Tilpasse forslagenes utseende

	10. Alternativer: Språk og tale
	Velge stemmer
	Behandle språk
	Kontrollere avspilling
	Uttale Hurtigblokk-elementer

	11. Alternativer: Forslag
	Ordforslag
	Setningsforslag
	Utvidelse av forkortelser

	12. Alternativer: Restriksjoner
	Restriksjon for redigering og deling
	Konfigurere deling

	13. Alternativer: Personvern
	Privat bruk
	Tømme historikk og logg

	14. Alternativer: Sikkerhetskopier
	Hvorfor det er viktig å sikkerhetskopiere
	Lage en sikkerhetskopi
	Eksportere en sikkerhetskopi
	Importere en sikkerhetskopi
	Gjenopprette en sikkerhetskopi
	Flere instrukser

	15. Alternativer: Låsalternativer
	Låsalternativer

	16. Alternativer: Om, Brukerstøtte og Nyheter
	Om og Brukerstøtte
	Kontekstfølsom hjelp
	Nyheter


