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INTRODUKTION

Proloquo4Text™ er en tekstbaseret
app til alternativ og supplerende
kommunikation (ASK). Den er udviklet
til personer, der ikke kan tale, eller som
har svært ved at gøre sig forståelige.
Proloquo4Text er designet til at kunne
bruges til hurtig og fleksibel tekstbaseret
kommunikation, og den understøtter
flere sprog.
TEKSTEDITOREN

Teksteditoren (1) er midtpunktet
i Proloquo4Text. I teksteditoren
kan du bruge tastaturet til at skrive
lige præcis det, du gerne vil have

appen til at sige. Med Ordfuldførelse
(2) og Sætningsfuldførelse (3) bliver
det nemmere at kommunikere. Med
Hurtigvalg får du adgang til en række
tidsbesparende funktioner. Brug blokken
Oversigt, hvis du vil gentage noget uden
at skulle skrive igen. Hvis der er udtryk,
du bruger ofte, kan du gemme dem i
blokken Udtryk (5), så du hurtigt kan
genbruge dem. Brug blokken Forudindtalt
tale (4) til hurtige bemærkninger. Med
blokken Samtaler kan du nemt skifte
mellem samtaler.

▼

www.assistiveware.com © 2018 Alle rettigheder forbeholdes.

1. Introduktion til Proloquo4Text

1

5

4

1

2
3

2

iPad

iPhone

www.assistiveware.com © 2018 Alle rettigheder forbeholdes.

Brugervejledning til Proloquo4Text

FLERE SPROG

Hvis du taler flere sprog og bruger flere
forskellige tastaturer på din iOS-enhed,
vil Proloquo4Text automatisk skifte
sproget i ordfuldførelser, udtryk og det
øvrige indhold, når du skifter tastatur.
Hvis du foretrækker at bruge det samme
iOS-tastatur til alle de sprog, du taler,
kan du konfigurere sprogene manuelt i
indstillingerne i Proloquo4Text. Så vises
der en sprogskifter (1), som du kan
bruge til at skifte mellem sprogene.

ÅBN BRUGERVEJLEDNINGEN I APPEN

Du kan åbne brugervejledningen direkte
i appen. Det gør du ved at vælge
Indstillinger (2), vælge Support og
derefter vælge Brugervejledning.

I denne brugervejledning kan du
læse mere om, hvordan du bruger og
konfigurerer Proloquo4Text.
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2. Guiden Start
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KONFIGURATION

Når du starter Proloquo4Text for første
gang, vises der en guide, som hjælper dig
med den grundlæggende konfiguration.

2
1

OPRET EN BRUGER

Skriv navnet på brugeren (1), og tryk på
knappen Næste (2). Vælg en Stemme (3),
som bliver downloadet, så snart du
afslutter guiden og trykker på knappen
Næste (4). Vær opmærksom på, at der
bruges en midlertidig stemme i lavere
kvalitet, mens den valgte stemme
downloades. På den måde kan du komme
i gang med at kommunikere med det
samme.
TILFØJ FLERE BRUGERE ELLER
STEMMER

Når du har fuldført den grundlæggende
konfiguration af Proloquo4Text, kan du gå
til indstillingerne for at oprette flere brugere
eller tilføje flere sprog og stemmer, som du
kan downloade helt gratis.
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DE PRIMÆRE ELEMENTER I
BRUGERGRÆNSEFLADEN

Proloquo4Text handler om at gøre
det nemt for dig at udtrykke dig. Tryk i
Teksteditor for at begynde at skrive. Brug
tastaturet på skærmen. Det understøtter
den avancerede og selvlærende funktion
til ordfuldførelse, kaldet PolyPredix™.
Du kan også bruge et Bluetooth-tastatur.
Brug Hurtigvalg for at få hurtig
adgang til kategorierne Udtryk (til ofte
anvendte udtryk), Forudindtalt tale
(for hurtige bemærkninger), Samtaler
(for nemt at skifte mellem samtaler),
Sætningsfuldførelse, Ordfuldførelse
og Oversigt.

1
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Under Indstillinger kan du angive, hvilke
Hurtigvalg du vil bruge, og hvor de skal
vises, og du kan tilpasse farver, skrifttyper
og meget mere.
SKIFT MELLEM HURTIGVALG

Du kan skifte mellem forskellige
hurtigvalg ved at trykke på titlen på
et hurtigvalg. Hvis du trykker og
holder fingeren nede, vises der et pop
op‑vindue med en liste over hurtigvalg,
og du kan skifte direkte til et bestemt
hurtigvalg. Du kan midlertidigt skjule
eller få vist et hurtigvalg ved at trykke
på visningsknappen.
▼
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1. Slå sprog til/fra*
2. Del
3. Fuld skærm
4. Indstillinger
5. Teksteditor
6. Afspil/pause
7. Lydindikator
8. Ryd teksteditor
9. Vis/skjul hurtigvalg
10. Tilføj en samtale
11. Rediger et hurtigvalg
12. Hurtigvalg
13. Ordfuldførelse

13

*Funktionen til at slå sprog til/fra vises kun,
når Admin. sprog er indstillet til Manuelt.
Du kan finde flere oplysninger i kapitel 10.
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FORSKELLE MELLEM IPAD OG IPHONE

På iPhone skal du skjule tastaturet
ved at trykke på Åbn/luk tastatur (1)
nederst i teksteditoren for at få
adgang til hurtigvalgene. På iPad er
Sætningsfuldførelse et hurtigvalg,
men på iPhone skal du trykke på den lille
kvadrat (2), som viser antal matchende
sætninger i den anden række for
Ordfuldførelse for at kunne få adgang til
sætningsfuldførelse.

3
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KOMMUNIKER

Du kan få teksten læst op, mens du
skriver, eller du kan trykke på knappen
Afspil, når du er færdig med at skrive
(du kan ændre funktionaliteten i
Indstillinger). Brug knappen Del til at dele
din tekst via e-mail, Beskeder, Twitter og
udklipsholderen.
Hvis du vil kommunikere uden
talefunktionen, kan du trykke på knappen
Fuld skærm (3) for at få vist indholdet af
teksteditoren i fuld skærm. I Fuld skærm
kan du bruge knappen Vend (4) for at
gøre teksten nemmere at læse for en
person, der står overfor dig.
TILPASNING

Tryk på knappen Rediger for at redigere
indholdet af Udtryk og Forudindtalt tale
eller for at slette linjer på listen Oversigt.

4
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HURTIGVALG

Der er i alt seks hurtigvalg, som du
kan bruge til at sætte mere fart i dine
samtaler: Udtryk, Forudindtalt tale,
Samtaler, Oversigt, Ordfuldførelse
og Sætningsfuldførelse.
De to sidste findes ikke som hurtigvalg
på iPhone, da de er integreret i linjen til
Ordfuldførelse.
UDTRYK

Brug Udtryk til at gemme udtryk,
sætninger eller endda hele afsnit, som du
bruger ofte. Du kan tilføje et nyt udtryk ved
at markere tekst i teksteditoren og trykke
på Opret udtryk i redigeringsmenuen.
Eller du kan trykke på knappen Rediger
på navigationslinjen for at redigere dine
udtryk eller for at tilføje eller slette udtryk.
Du kan organisere indholdet i kategorier.
Du kan også tildele forkortelser til de

enkelte elementer. Så skal du blot skrive
forkortelsen for at indsætte teksten fra
elementet i teksteditoren. Som standard
skal du blot trykke på et udtryk for at
indsætte teksten i teksteditoren. Hvis du
holder fingeren nede på udtrykket, bliver det
læst op med det samme. Du kan tilpasse
denne funktionalitet under Udtal element
under indstillingerne for Sprog og tale.
FORUDINDTALT TALE

Brug Forudindtalt tale til bemærkninger
og udtryk, som du gerne vil have nem
adgang til, mens du kommunikerer. Hvis
du trykker på et element i Forudindtalt
tale, bliver det læst op med det samme,
uden at teksten indsættes i teksteditoren.
Det gør det nemt at komme med en hurtig
kommentar, uden at du skal ændre i den
tekst, du arbejder med i teksteditoren.
Som standard indsættes teksten i
teksteditoren, når du trykker og holder

▼
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4. Hurtigvalg
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fingeren nede på et element. Du kan
tilpasse denne funktionalitet under Udtal
element under indstillingerne for Sprog
og tale.
OVERSIGT

Brug Oversigt til nemt at sige noget, du
har sagt tidligere. Hvis du trykker på et
element, indsættes teksten i teksteditoren,
men hvis du trykker på og holder fingeren
nede på elementet, bliver det læst op
med det samme. Du kan tilpasse denne
funktionalitet under Udtal element under
indstillingerne for Sprog og tale. Vær
opmærksom på, at der indsættes tekst i
oversigten, hver gang du bruger knappen
Afspil. Hvis du stryger nedad i oversigten,
vises der et søgefelt, hvor du kan søge
efter bestemt tekst.
SAMTALER

Brug Samtaler for nemt at skifte mellem
to eller flere samtaler. Det gør det f.eks.
nemt at besvare et spørgsmål i en anden
samtale, uden at du skal afbryde det, som
du var i gang med at skrive i den første
samtale.
ORDFULDFØRELSE

Brug Ordfuldførelse for at gøre det
hurtigere at skrive tekst. Systemet til
ordfuldførelse lærer automatisk nye ord
og ordkombinationer. Det betyder, at det
også lærer slåfejl. Hvis du ikke laver den
samme slåfejl hver gang, vil systemet
automatisk fjerne slåfejlen efter noget tid.
I indstillingerne under Fuldførelse kan
du konfigurere systemet til ordfuldførelse,
bl.a. ved at begrænse det til kun at lære
de ord, der er stavet korrekt.

SÆTNINGSFULDFØRELSE

9

Brug Sætningsfuldførelse for at få nem
adgang til de sætninger, du ofte bruger, og
som starter med den tekst, du netop har
skrevet. Sætningsfuldførelse omfatter
de senest skrevne sætninger samt dine
udtryk.
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FUNKTIONER TIL REDIGERING

Hvis du vil redigere elementer i Udtryk
eller Forudindtalt tale, skal du trykke
på knappen Rediger for at skifte til
redigeringstilstand. I redigeringstilstand
kan du tilføje nye kategorier og
elementer, klippe, kopiere og indsætte
indhold, slette indhold og redigere
eksisterende indhold. Hvis du vil afslutte
redigeringstilstand, skal du trykke på
Færdig øverst til højre på skærmen.
Hvis knappen Færdig ikke vises, er du
enten i valgtilstand og skal først trykke på
Færdig nederst til venstre på skærmen,
eller du bruger en iPhone, og så skal
du først trykke på tilbageknappen for at
komme tilbage til listen med elementer.
Vær opmærksom på, at du kan oprette

elementer hurtigt ved at kopiere en liste
med sætninger (én sætning pr. linje) fra
en anden app og derefter trykke på Tilføj
i redigeringstilstand.
REDIGER ELEMENTER

Hvis du vil redigere et enkelt element,
skal du markere det. Hvis du vil redigere
flere elementer på en gang, skal du
trykke på Vælg og derefter trykke på de
elementer, du vil redigere. Hvis du vil
ændre rækkefølgen af elementerne, skal
du først trykke på Vælg og derefter trykke
på de tre streger ud for det element, du vil
flytte. Så kan du trække elementet til den
nye placering.
▼
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FLYT ELEMENTER MELLEM KATEGORIER

SKIFT EGENSKABER

SKJUL ELEMENTER

IPHONE

Hvis du vil flytte elementer fra en kategori
til en anden, skal du trykke på Vælg og
derefter trykke på de elementer, du vil
flytte. Tryk på Handling, og vælg Klip.
Gå til den nye kategori, tryk på Handling,
og vælg Sæt ind.
Angiv de kategorier eller elementer, du
vil skjule, hvis de ikke skal vises under
almindelig brug. Vær opmærksom på,
at du stadig kan bruge forkortelser til at
indsætte de elementer, der er skjult.

11

Du kan også ændre udseendet eller
stemmen for et element. Vær opmærksom
på, at stemmen kun gælder for den
tekst, der oplæses med det samme. Den
gælder ikke for den tekst, der indsættes i
teksteditoren.
Du har adgang til de samme
redigeringsfunktioner på iPhone og iPad.
Den største forskel er, at du ikke kan se
Elementer eller Kategorier på samme
skærm som Egenskaber.
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6. Brug et eksternt tastatur
ÆNDRINGER I BRUGERGRÆNSEFLADEN

Når du tilslutter et cover med indbygget
tastatur eller et Bluetooth-tastatur,
vises skærmtastaturet ikke. Linjen med
ordfuldførelser vises stadig, medmindre
du har slået funktionen fra. Nederst til
højre i hvert af forslagene vises der et tal.
Tallet viser, hvilket tal på tastaturet du skal
trykke på for at vælge det pågældende
forslag. Hvis du vil skifte mellem at skrive
tal og bruge tasterne på det numeriske
tastatur for at vælge forslag, kan du trykke
på knappen Talskifter (1) nederst til højre
på linjen med fuldførelser.
TASTATURGENVEJE

Du kan bruge Kommando-Enter for at
afspille eller standse tale, Kommando-K
for at rydde indholdet i teksteditoren eller
Kommando-0 for at skifte mellem at vælge
ordfuldførelser og at skrive tal. Desuden
kan du bruge alle standardgenvejene i iOS
på det eksterne tastatur.

1
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7. Indstillinger
BRUGERINDSTILLINGER

Du kan få adgang til Indstillinger ved
at trykke på tandhjulsikonet. Under
Indstillinger kan du oprette ekstra
Brugere, konfigurere Udseendet af
Proloquo4Text, konfigurere Sprog og tale
og tilpasse Fuldførelse. Du kan angive
Begrænsninger for nogle af funktionerne,
og der er også et afsnit, hvor du kan
angive indstillinger for Beskyttelse af
oplysninger.
ALMINDELIGE INDSTILLINGER

Der er også en række almindelige
indstillinger, som gælder alle brugere,
herunder Sikkerhedskopier, Låsning
(angiv en adgangskode, så en elev eller
et barn ikke kan ændre indstillingerne),
Om (få mere at vide om Proloquo4Text),
Support (find brugervejledningen i appen,
find læringsmaterialer, eller kontakt
support) og Nyheder (seneste nyt fra
AssistiveWare).

13
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8. Indstillinger: Opret en ny bruger
FLERE BRUGERE

Under Brugere kan du oprette
konfigurationer for flere brugere.
Hver bruger kan have sine
egne indstillinger, der styrer stemme,
indstillingerne for udseendet osv. Dette
kan være praktisk, hvis appen bruges
i en klasse, hvor enheden deles mellem
flere elever, men det kan også være
praktisk for en terapeut, der bruger
Proloquo4Text sammen med klienter med
meget forskellige behov.
OPRET BRUGERE

Tryk på Ny bruger (1) for at oprette en ny
bruger med standardindstillingerne, eller
tryk på Dupliker eksisterende bruger (2)
for at basere den nye brugers indstillinger
på en eksisterende bruger.
SKIFT BRUGER

Hvis du vil skifte mellem brugere, skal
du trykke på navnet på den bruger, du vil
skifte til.
SLET BRUGERE

Hvis du vil fjerne brugere, skal du trykke
på knappen Rediger (3) og slette de
brugere, du ikke længere har brug for.
Vær opmærksom på, at du ikke kan slette
den aktuelt valgte bruger.

3
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9. Indstillinger: Udseende
ARRANGER HURTIGVALGENE

Under Udseende kan du angive
størrelsen på ikoner og udseendet af
teksteditoren og hurtigvalg. For hvert
hurtigvalg kan du angive, om den skal
vises eller skjules, og på iPad kan du
angive, om de skal vises i venstre eller
højre side af skærmen. Du kan angive, at
de kun skal vises på den ene side, så du
får en større teksteditor, eller du kan skjule
dem alle, så teksteditoren er i fuld skærm.
TILPAS UDSEENDET FOR FULDFØRELSE

Du kan skjule linjen Tastaturfuldførelse
og tilpasse skrifttypen.

15
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10. Indstillinger: Sprog og tale
VÆLG STEMMER

Under Sprog og tale i indstillingerne kan
du vælge, hvilken stemme du vil bruge for
hvert af de aktive sprog.
ADMINISTRER SPROG

Angiv Admin. sprog til Automatisk, hvis
det aktive iOS-tastatur skal bestemme,
hvilke sprog du har adgang til (dette
vælges i appen Indstillinger på din enhed).
Du kan angive administrationen af sprog
til Manuelt, hvis du foretrækker at bruge
ét tastatur til alle sprog, og hvis du vil
vælge de sprog, som Proloquo4Text
skal understøtte. Du kan vælge mellem
de sprog, der findes stemmer til i
Proloquo4Text.

16

AFSPILNING

For teksteditoren kan du angive, om
teksten skal læses op, mens du skriver,
eller når du trykker på afspilningsknappen.
Slå Auto-identificering af sprog TIL,
hvis der er flere aktive sprog, og hvis
Proloquo4Text automatisk skal gætte
sproget og den tilknyttede stemme, når
der læses sætninger op på forskellige
sprog.
HURTIGVALG FOR TALE

For hurtigvalgene kan du angive, om
elementerne skal læses op, eller om de
skal indsættes i teksteditoren, når du
trykker på (Berør) eller holder fingeren
nede på (Rør og hold) hurtigvalget.

Brugervejledning til Proloquo4Text
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11. Indstillinger: Fuldførelse
ORDFULDFØRELSE

Slå Automatisk mellemrum FRA, hvis
der ikke skal indsættes mellemrum
automatisk, når du har valgt et forslag. Slå
Fuldførelse af flere ord FRA, hvis hvert
forslag skal bestå af et enkelt ord og aldrig
af flere ord, f.eks. "hjælp mig".
Angiv Indlæring til Korrekt stavede
ord, hvis Proloquo4Text ikke skal lære
ord, der ikke findes i den indbyggede
Apple-ordbog, eller slå Indlæring FRA.
Ordfuldførelse vil naturligvis virke en del
bedre, hvis du tillader, at Proloquo4Text
lærer Alle ord, men for de brugere, der
ikke staver så godt, kan det være bedre
kun at tillade indlæring af korrekt stavede
ord. Vær opmærksom på, at du ikke kan
fjerne forkert stavede ord manuelt. Hvis
indlærte ord ikke bruges gentagne gange,
bliver de dog automatisk fjernet efter
noget tid.
Med de øvrige indstillinger for fuldførelse
kan du angive, hvor mange forslag der
skal vises, og hvor ofte de skal vises.
SÆTNINGSFULDFØRELSE

Angiv det maksimale antal forslag og
rækkefølgen af forslagene.
FORKORTELSESUDVIDELSER

Tryk på Udvid for at angive en indstilling
for Forkortelsesudvidelse.

17
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12. Indstillinger: Begrænsninger
REDIGERING OG DELING AF
TILLADELSER

På siden Begrænsninger kan du slå
Tillad redigering fra for Udtryk og
Forudindtalt tale, eller du kan vælge
Tillad deling for at tillade, at teksten i
teksteditoren deles via e-mail, beskeder
og Twitter.
Hvis du vil sikre, at brugeren ikke kan
ændre disse begrænsninger, skal du
bruge funktionen Låsning (beskrevet i
kapitel 15) for at beskytte indstillingerne
med en adgangskode.
KONFIGURER DELING

Vær opmærksom på, at hvis du vil dele
teksten via e-mail, beskeder og Twitter,
skal du have konfigureret dine konti for
disse tjenester på enheden.

18
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13. Indstillinger: Beskyttelse af oplysninger
PRIVAT BRUG

Slå Privat brug TIL, hvis du kun vil have
private samtaler, hvor Proloquo4Text ikke
gemmer de ord eller sætninger, du skriver.
Dette vil give en væsentlig forringelse af
fuldførelser, men det vil sikre, at andre,
der bruger appen, ikke kan se, hvad du
har skrevet.
RYD OVERSIGT OG LOG

Brug Ryd oversigt og Ryd sætningslog
for at slette tidligere gemte oplysninger.
Hvis du rydder sætningsloggen, vil det
påvirke fuldførelser væsentligt, mens
det samme ikke er tilfældet, når du rydder
oversigten.
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14. Indstillinger: Sikkerhedskopi
DERFOR ER SIKKERHEDSKOPIERING
VIGTIGT

Det er vigtigt, at du jævnligt opretter
en sikkerhedskopi, som du opbevarer
et andet sted end på din enhed. Du
kan overføre sikkerhedskopier til din
computer ved hjælp af fildeling i iTunes
eller ved hjælp af den indbyggede
Dropbox-understøttelse. Du kan overføre
sikkerhedskopier fra din computer eller
Dropbox til en anden enhed, eller du kan
sende dem til en anden person via e-mail.
OPRET EN SIKKERHEDSKOPI

Tryk på Sikkerhedskopiér [brugernavn]
nu for at sikkerhedskopiere dataene
for den aktuelle bruger, eller tryk på
Sikkerhedskopiér alle brugere nu,
hvis du vil sikkerhedskopiere dataene
for alle de brugere, du har oprettet i
Proloquo4Text. Dette vil oprette interne
sikkerhedskopier. Hvis du vil sikre dig, at
du ikke mister dine tilpasninger, skal du
jævnligt eksportere dine sikkerhedskopier
til iTunes eller Dropbox.
EKSPORTÉR EN SIKKERHEDSKOPI

Tryk på Eksporter kopier for at
eksportere sikkerhedskopierne til iTunes
eller Dropbox.
IMPORTÉR EN SIKKERHEDSKOPI

Hvis du vil importere en sikkerhedskopi
fra iTunes, skal du trykke på Importer
kopier. Hvis du vil importere en
sikkerhedskopi fra din Dropbox, skal du
åbne .p4tbk‑sikkerhedskopidokumentet i
Dropbox-appen.
GENDAN EN SIKKERHEDSKOPI

Hvis du vil gendanne en sikkerhedskopi,
skal du bruge Gendan kopi.

MERE DETALJEREDE OPLYSNINGER

Du kan finde flere oplysninger her:
www.assistiveware.com/product/
proloquo4text/resources
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15. Indstillinger: Låsning
LÅSNING

Angiv Lås til TIL for at begrænse adgangen
til Indstillinger med en adgangskode, hvis
du vil undgå, at en bruger laver utilsigtede
ændringer. Når Lås er slået TIL, skal
du indtaste den korrekte adgangskode
for at få adgang til Indstillinger i
Proloquo4Text. Hvis du ikke kan huske
din adgangskode, skal du kontakte
proloquo4text@assistiveware.com for
at få hjælp.
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16. Indstillinger: Om, Support og Nyheder
OM OG SUPPORT

Hvis du vil vide mere om Proloquo4Text,
skal du vælge Om eller Support. Under
Om kan du se, hvilken version af appen
du har installeret. Under Support
finder du links til supportressourcer
og fællesskabsressourcer på vores
websted. Du kan også få adgang til denne
brugervejledning under Support.
KONTEKSTAFHÆNGIG HJÆLP

På de fleste faner under Indstillinger
findes der et link nederst på skærmen,
hvor du kan finde flere oplysninger om lige
netop den pågældende indstilling.
NYHEDER

Under Nyheder kan du se de seneste
nyheder om Proloquo4Text og relaterede
emner.
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