Pictello® - Visuele verhalen voor iedereen
Gemaakt door AssistiveWare®

Snelstartgids
Pictello is een eenvoudige manier om
gesproken fotoalbums en boeken te
maken. Een pagina in een Pictello-verhaal
kan het volgende bevatten: een foto of
korte videoclip, maximaal vijf regels tekst
aan de boven- en/of onderzijde en
opgenomen geluid of tekst-naar-spraak
met stemmen van een hoge kwaliteit.
Pictello is ontworpen voor alle leeftijden en
vaardigheidsniveaus. Het programma is
zeer gebruiksvriendelijk en je hoeft niet te
kunnen lezen om naar verhalen te kunnen
zoeken of verhalen te kunnen beluisteren.
Pictello beschikt tevens over een speciale
schaeklaarmodus voor het lezen van
verhalen.
Pictello bevat een eenvoudige wizard voor
het maken van verhalen. Met deze wizard
kunnen gebruikers belangrijke momenten uit hun leven met anderen delen
door middel van foto's en geluid. Pictello is daarnaast voorzien van een
geavanceerde editor met uitgebreide bewerkingsmogelijkheden. Pictellogebruikers kunnen een bibliotheek met gesproken verhalen samenstellen.
Deze verhalen kunnen met andere Pictello-gebruikers worden gedeeld via
een gratis Pictello-serveraccount, Dropbox, AirDrop of iTunes-bestandsdeling.
Dit document bevat een overzicht van de functies van Pictello. Het
vormt een beginpunt voor het leren werken met Pictello. Raadpleeg voor
gedetailleerdere instructies de Pictello-oefeningen op
www.assistiveware.com/product/pictello/resources.
© 2010-2017 AssistiveWare®

Pictello-bibliotheek
In de
bewerkingsmodus
kunt u verhalen en
mappen kopiëren,
plakken, verplaatsen,
exporteren of
verwijderen

Mappen hebben
linten met
meerdere kleuren

Verhalen hebben
een lint met één
kleur

Zoeken op titel
van verhaal
Nieuw verhaal

Opties
Nieuwe map

Delen via Pictello-server

Met Pictello kunt u een bibliotheek met verhalen samenstellen. U kunt uw verhalen
ordenen in mappen. Met het plusteken maakt u een nieuw verhaal aan. U kunt ook
een bestaand verhaal of een bestaande map wijzigen door op de knop 'Wijzig' te
tikken en in de bewerkingsmodus op de te wijzigen map of het te wijzigen verhaal
te tikken.
De knop 'Opties' geeft toegang tot een groot aantal instellingen en taken,
waaronder:
• Het weergavethema en de software-interactie wijzigen
• Extra helpinformatie opvragen en contact opnemen met de
ondersteuningsafdeling van Pictello
• Een reservekopie van uw bibliotheek en de voorbeeldverhalen maken of
terugzetten
• Nieuwe stemmen downloaden en de uitspraak van woorden wijzigen
Met de knop 'Delen via Pictello-server' kunt u de verhalen beheren die u naar uw
gratis serveraccount hebt geëxporteerd.

Een Pictello-verhaal lezen
Help

Afspeelknop

Afspeelmodi

Als u een Pictello-verhaal wilt lezen, selecteert u het gewenste verhaal in de bibliotheek.
Op de titelpagina kiest u de gewenste afspeelmodus:
• Handmatig: Tik op een afbeelding om het geluid af te spelen, tik op de knoppen
Volgende of Vorige of veeg met uw vinger om naar een andere pagina te gaan.
• Automatisch afspelen: Tik op een afbeelding om naar de volgende pagina te gaan
en het geluid af te spelen.
• Diavoorstelling: Een verhaal automatisch afspelen. Tik op de afbeelding om de
bedieningsknoppen van de diavoorstelling weer te geven.
• Schakelaar - selecteer één of twee schakelaars in Opties om deze keuze weer te
geven: Eén schakelaar: Tik op de schakelaar om naar de volgende pagina te gaan
en het geluid af te spelen. Twee schakelaars: Tik op één schakelaar om de huidige
pagina te laten voorlezen en tik op de andere schakelaar om naar de volgende
pagina te gaan.
Nadat u de gewenste modus hebt geselecteerd, tikt u op de afspeelknop op de titelfoto
om het lezen te starten.

Een Pictello-verhaal lezen
(handmatige modus)
Terug naar bibliotheek

Vorige

Labels, elk
maximaal 5
regels

Volgende

Tik op foto
om het geluid
of de video af
te spelen
Veeg met vinger
over scherm om
pagina om te
slaan

Om een Pictello-verhaal te lezen, selecteert u het in uw bibliotheek en tikt u
op de afspeelknop op de titelpagina.
Tik op de foto om de pagina te laten voorlezen. Als u de pagina wilt omslaan,
tikt u bovenaan de pagina op de pijl vooruit of achteruit of veegt u ergens op
de pagina met uw vinger. Om terug te gaan naar de bibliotheek, tikt u op de
thuisknop boven aan de pagina.

Een verhaal aanmaken in de wizardmodus
Tik hier om instructies te beluisteren

Naar vorige
stap

Naar volgende
stap

Tik hier
om uw
tekst te
laten
voorlezen

Wanneer u een nieuw verhaal aanmaakt, kunt u kiezen uit de wizard- en de
expertmodus. In de wizardmodus krijgt u stapsgewijze instructies voor het
aanmaken van een verhaal. Tik op de knoppen “?” om de instructies te
beluisteren. Tik op de luidsprekerknoppen om te luisteren naar de tekst die u
zelf hebt getypt. Met de pijlen onder aan het scherm kunt u naar de volgende
of de vorige stap in het schrijfproces gaan.
Op elke pagina voegt u een foto of korte video toe en typt u een of enkele
labels. U kunt een van de geïnstalleerde stemmen kiezen of zelf een opname
maken.

Een verhaal aanmaken in de expertmodus
Titel van verhaal instellen
Verhaal bewaren

Tik hier om de wijzigingen
te annuleren

Standaardstem instellen
voor tekst-naar-spraak
Titelfoto voor verhaal
kiezen

Auteur en copyright
instellen

Animatie-effect voor
omslaan van pagina's
instellen
Lijst met pagina's; tik
op paginarij om te
bewerken

Kies het titelgeluid
voor het opgenomen
of tekst-naar-spraak
verhaal
Nieuwe pagina
toevoegen

Tik hier om in de modus
Wijzig pagina's te
verwijderen, te kopiëren,
te plakken of te
verplaatsen

In de expertmodus hebt u meer controle over de weergave van het verhaal.
Aangezien u voor elke stap niet naar een apart scherm hoeft te gaan, kunt u
uw verhaal ook sneller aanmaken en aanpassen. In de expertmodus geeft u
de standaardstem voor het verhaal op (u kunt op elke pagina een andere
stem kiezen), de animatie voor het omslaan van pagina's, het lettertype en de
lettergrootte voor de paginalelabels en eventueel de naam van de auteur en
copyrightinformatie.
De expertmodus bevat een lijst van alle pagina's in uw verhaal waar u
doorheen kunt bladeren. U kunt op de rij van een pagina tikken om de pagina
te bewerken of op de knop Wijzig tikken om naar de bewerkingsmodus te
gaan. Hier kunt u pagina's van uw verhaal verwijderen, kopiëren, plakken en
verplaatsen.

Een pagina aanmaken in de expertmodus
Paginafoto
of video kiezen

Tik hier om lettertype
of grootte van label
te wijzigen

Pagina
bewaren

Tik hier om
labeltekst in te
voeren of te
wijzigen

Type geluid
voor pagina
selecteren

Uit te spreken tekst
selecteren
Te gebruiken stem
selecteren

Wanneer u in de expertmodus een pagina toevoegt of bewerkt, kunt u een foto
voor de pagina kiezen, tekstlabels invoeren, het lettertype en de lettergrootte van
een label wijzigen en opgeven of tekst-naar-spraak, audio uit een video of
opgenomen geluid moet worden gebruikt.
Voor tekst-naar-spraak kunt u opgeven of u een van de labels of beide labels wilt
laten oplezen. U kunt ook andere tekst opgeven dan in de labels staat. Ook kunt u
een andere stem opgeven dan de stem die standaard voor het verhaal wordt
gebruikt. Als u liever een opgenomen stem gebruikt, kunt u vanuit dit scherm een
opname maken.

Verhalen delen met andere Pictello-gebruikers
1.Tik op de
knop 'Wijzig'
in de Pictellobibliotheek en
tik vervolgens
op het
verhaal dat u
wilt delen.

4. Tik in de knoppenbalk van
het andere apparaat op de
knop 'Delen via server'. Voer
de code van het verhaal in
en tik op de knop
'Download'.

2.Tik op 'Deel'.

3. Tik op 'Deel
als Pictelloverhaal' en
kies 'Delen via
server'.

Pictello-verhalen kunnen met andere Pictello-gebruikers worden gedeeld. Als
u op uw apparaat toegang hebt tot Wi-Fi, kunt u verhalen uploaden en
downloaden via de gratis Pictello-server. U ontvangt vervolgens een
verhaalcode die u aan anderen kunt doorgeven. U kunt uw verhalen ook
delen met Dropbox of AirDrop.
Als u geen toegang tot Wi-Fi hebt, kunt u uw verhaal via iTunesbestandsdeling naar uw computer exporteren. Vervolgens kunt u het
verhaalbestand via e-mail naar iemand anders sturen, die het via iTunesbestandsdeling op zijn of haar apparaat kan importeren.

Verhalen delen met mensen die Pictello niet gebruiken
1. Tik op de knop 'Wijzig' in de
Pictello-bibliotheek en tik
vervolgens op het verhaal dat
u wilt delen.

2.Tik op 'Deel'.

3. Tik op 'Deel als PDF'.
4. Geef aan hoe u de PDF
wilt delen.

Pictello-verhalen kunt u als PDF-bestand delen met mensen die Pictello niet
gebruiken.
Afdrukken is alleen mogelijk op een printer die WiFi naar AirPrint ondersteunt.
Zie: support.apple.com/kb/ht4356

Opties
Wijzig de standaardstem en download extra
stemmen.

Laat de tekst oplezen terwijl u typt; per
letter, woord, zin of alinea.
Kies animatie voor omslaan van pagina's
en tijd per pagina voor diavoorstellingen
Markeer woorden terwijl ze worden
uitgesproken
Schaal kleine afbeeldingen zodanig dat ze
het hele scherm beslaan
Sta veegbewegingen toe om pagina's om
te slaan
Configureer wat er gebeurt bij herhaald tikken afspelen onderbreken/hervatten of negeren
Configureer de schakelaars 1 en 2 voor het
afspelen van verhalen
Bepaal of het scherm tussen liggend en
staand schakelt wanneer het apparaat
wordt geroteerd
Kies de animatie voor het omslaan van
pagina's die voor nieuwe verhalen moet
worden gebruikt
Geef op welke auteurs- en copyrightinformatie
wordt gebruikt als deze niet is ingevoerd voor
een verhaal
Kies de papiergrootte voor PDF-exporttaken
Configureer de woordvoorspelling

Opties (vervolg)
Als deze optie is ingeschakeld, laat Pictello
u de volgende keer dat u een verhaal
aanmaakt of wijzigt, kiezen tussen de
wizard- en expertmodus
Verhalen exporteren naar Dropbox toestaan
Reservekopie maken van hele bibliotheek
Hele bibliotheek terugzetten vanaf
reservekopie
Een reservekopie verwijderen uit uw
bibliotheek
Originele map met voorbeeldverhalen
terugzetten
Als deze optie is ingeschakeld, verwijdert
Pictello geëxporteerde verhalen na twee
weken uit iTunes-bestandsdeling
Schakelen tussen het gedetailleerde
houtthema en het contrastrijke Apple-thema
De manier wijzigen waarop informatie over
de taal van het verhaal in de bibliotheek
wordt weergegeven

Hulp en extra informatie
Een foutenlogboek naar de
ondersteuningsafdeling van Pictello sturen
Versie-informatie van Pictello

De woordvoorspelling configureren

Voorspelde woorden worden boven
het toetsenbord weergegeven. Tik op
het voorspelde woord om dat in te
voegen. Tik en laat uw vinger staan
om het voorspelde woord te laten
voorlezen.

De woordvoorspelling in- of
uitschakelen
Een spatie invoegen na het invoegen
van een voorspeld woord
Geef meer dan één voorspelling per
keer
Alle woorden, geen woorden of alleen
de woorden die juist zijn gespeld
onthouden
De woorden in alfabetische volgorde
weergeven of op basis van de
gebruiksfrequentie
De taal van het toetsenbord gebruiken
voor de woordvoorspelling of
handmatig een andere taal kiezen

De taal voor de woordvoorspelling kiezen
De taal van het toetsenbord
gebruiken voor de woordvoorspelling
Voor de woordvoorspelling een taal
gebruiken die afwijkt van die van het
toetsenbord

Automatisch:

Handmatig:

1. Tik en houd uw vinger op deze wereldbol

1. Tik op deze wereldbol

2. Kies een taal. Voor meer
talen voegt u toetsenborden
toe onder de app Instellingen
- Algemeen > Internationaal >
Toetsenborden

2. Kies een taal. Scroll om
meer talen weer te geven.

Eenvoudige toegang met schakelaars

Tik in een rij om
een schakelaarmodus te kiezen

Toets(en) als
schakelaren
configureren

Sommige gebruikers van Pictello kunnen niet met hun vingers over het scherm
vegen of op kleine knoppen tikken om pagina's om te slaan. U kunt een of twee
schakelaars instellen waarmee deze gebruikers pagina's kunnen omslaan en een
verhaal kunnen laten voorlezen zonder het scherm aan te raken.
Sluit een Bluetooth Switch Interface aan op uw iOS-apparaat en kies een
schakelaar-modus. In de modus één schakelaar tikt de gebruiker op één
schakelaar om naar de volgende pagina te gaan en deze te laten voorlezen. In de
modus twee schakelaars wordt de huidige pagina voorgelezen als de gebruiker op
de ene schakelaar tikt en wordt de pagina omgeslagen als de gebruiker op de
andere schakelaar tikt.
Tik op
de om de toetsenbordaanslag in te stellen die door de Switch Interface
moet worden verzonden als er op een schakelaar is getikt. Raadpleeg de
documentatie die bij de Switch Interface is geleverd voor meer informatie.
Nadat u de schakelaar(s) hebt geconfigureerd en 1 één schakelaar of twee
schakelaars als modus hebt geselecteerd, wordt Schakelaar als afspeelmodus
weergegeven als u een verhaal opent dat u wilt laten voorlezen.

Pictello-tips
Toegang tot bewerkingsfuncties beperken
De toegang tot de functies voor het bewerken en verwijderen van
verhalen kan worden beperkt. Op deze manier kunt u uw Pictellobibliotheek beveiligen.
•
•
•
•

Open de app Instellingen op uw apparaat.
Scroll omlaag door de lijst met instellingen en tik op Pictello.
Zet de schakelaar Sta bewerking toe op UIT.
De volgende keer dat u Pictello start, zijn de knop 'Wijzig' en de
onderste knoppenbalk niet zichtbaar. U kunt nu verhalen lezen, maar
geen verhalen en mappen wijzigen, toevoegen of verwijderen.

Voorkomen dat gebruikers apps kunnen verwijderen:
Met iOS kunt u voorkomen dat programma's en programmagegevens
worden verwijderd. Dit werkt voor alle programma's op uw apparaat.
•
•
•
•
•
•

Open de app Instellingen op uw apparaat.
Tik op Algemeen.
Tik op Beperkingen
Tik op Schakel beperkingen in.
Voer een toegangscode in
Stel de optie Apps verwijderen in op UIT.

Pictello-oefeningen:
Raadpleeg voor gedetailleerdere instructies de stapsgewijze oefeningen
op: www.assistiveware.com/product/pictello/resources/

