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Druk F6 voor Instructies

(c) 2014, GW Micro, Inc. -- All Rights Reserved

Welkom bij de handleiding van Window-Eyes, de eerste plaats voor informatie, alle functies en
kenmerken overWindow-Eyes.
Deze verise van de handleiding is geschreven in het Windows Help formaat, dewelke u makkelijk
toegang geeft doormiddel van een tabelinhoud in het navigatiescherm aan de linkerkant en en de
documentatie over welk onderdeel dat u kiest aan de rechterkant.
De actuele handleiding wordt ondersteund door de Blader Mode, dit houd in dat je de navigatie
kan doen zoals op het Internet, (zoals P en Shift-P voor volgende en vorige Paragraaf, L en Shift
- L voor volgende en vorige link ,etz.).
De meest belangrijke toets die je moet onthouden om deze handleiding van Window-Eyes te
lezen is F6. .
F6 (is de functie toets 6) die schakelt tussen het navigatiescherm ( waar de inhoudstabel staat)
en de inhoud van de handleiding ( de informatie die u nu aan het lezen bent). Wanneer u in het
navigatiescherm bent drukt u op F6 om in het inhoudsscherm te komen om daar de informatie te
bekomen.
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Om een sectie te selecteren van de handleiding ga je gewoon met de pijl doorheen de
inhoudstabel en je drukt op Enter wanneer je een element bent tegen gekomen dat je wenst te
lezen, deze wordt dan geladen in het inhoudsscherm. De focus zal nog wel in het
navigatiescherm blijven nadat je Enter hebt gedrukt, je zal nog op F6 moeten drukken om over te
schakelen naar het inhoudsscherm. Eenmaal dat je in dit scherm bent kan je gewoon met de
pijltoetsen gaan lezen of deze automatisch laten voorlezen. Om een andere item te gaan lezen
druk je eerst terug op F6 voor het navigatiescherm en terug in de inhoudstabel te komen.
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Samen met de inhoudstabel, heeft het navigatiescherm nog twee extra tabs, Index en Zoeken.
De Index tab bevat een invoerveld, en een lijst van termen waardoor je kan doorgaan met de tab
tussen de verschillende elementen, Index termen, of trefwoorden.
Je kan dit invoerveld gebruiken om te zoeken naar een specifiek onderdeel en de resultaten
zullen dan verschijnen in een lijst.
Eenmaal dat je een item uit de lijst heb gekozen dan kan je gewoon op Enter drukken om deze te
openen in de navigatiescherm. De focus zal nog wel in het navigatiescherm blijven nadat je Enter
hebt gedrukt, je zal nog op F6 moeten drukken om over te schakelen naar het inhoudsscherm.
Eenmaal dat je in dit scherm bent kan je gewoon met de pijltoetsen gaan lezen of deze
automatisch laten voorlezen. Om een andere item te gaan lezen druk je eerst terug op F6 voor
het navigatiescherm en terug in de inhoudstabel te komen.
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Als je zoek vorige resulaten inschakeld, kun je de zoekopdrachten beperken tot eerdere
resultaten.
Bijvoorbeeld, indien je zoekt naar een zin met Braille uitvoer, zal je een aantal resulaten
voorgesteld krijgen. Je kies hieruit een lijst een item en drukt op Enter, deze wordt dan
geopend en weergegven in het navigatiescherm, dit kan je bereiken door F6 te drukken.
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De volgende sneltoetsen maken het snel en makkelijk om doorheen de handleiding van
Window-Eyes te navigeren:
F6 - Schakeld van het navigatiescherm naar de inhoudspagina
ALT-C - Selecteert de tabel in het navigatiescherm
ALT-N - Selecteert de Index tab in het navigatiescherm
ALT-S - Selecteert de zoek tab in het navigatiescherm
Voor meer informatie over alle toetsen die je kan gebruiken in de Blader Mode, verwijzen
we je verder naar het hoofdstuk "Werken met Internet".
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Introductie
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van Window-Eyes, een schermuitleesprogramma van GW
micro. Window-Eyes stelt de visueel gehandicapten in staat zelfstandig hun computers te
gebruiken door het vertalen van informatie op het scherm in synthetische spraak en Braille.
Window-Eyes werkt met vele populaire programma's zoals die van Microsoft, Mozilla, Adobe en
Apple. Voor toepassingen die niet zo goed werken, kan Window-Eyes eenvoudig worden
aangepast zodat u de juiste informatie te horen krijgt.Tientallen Window-Eyes instellingen en
functies, die kunnen worden opgeslagen en automatisch worden opgeroepen, zodat u met uw
toepassingsprogramma's interactief aan de slag kan zonder pauzes. Bijvoorbeeld tijdens het
maken van documenten in een tekstverwerker, kondigt Window-Eyes de letters aan die u typt,
leest de dialoogvensters die worden weergegeven, en leest de menuelementen uit als u van het
ene naar het andere gaat, dit alles zonder extra toetsen te hoeven in te drukken of een speciale
mode te gebruiken. Met Window-Eyes is het mogelijk om woorden die verkeerd worden
uitgesproken door de synthesizer zelf aan te passen, door middel van de karakter
woordenboeken, zoals leestekens en Unicod grafische tekens.In de zeldzame gevallen dat
Window-Eyes zal moeten worden aangepast of zich gedragen op een speciale manier kunnen de
gebruikers zelf miniatuur programma's maken, deze worden apps genoemd, dit stelt u in staat
om vrijwel alles te kunnen doen wat u wenst te doen.De mogelijkheden zijn eindeloos.Ondanks
zijn flexibiliteit heeft GW micro ernaar gestreefd om van Window-Eyes de gemakkelijkste
schermuitlezer te maken. We willen dat u, onze klant, een schermuitlezer heeft die voldoet aan
die specifieke behoeften, en toch al het werk automatisch doet in het programma dat u
gebruikt. Immers het doel van het hebben van een schermlezer is in de eerste plaats om toegang
te krijgen tot computers, niet om computers de schermuitlezer te laten gebruiken. Deze
handleiding beschrijft hoe u met Window-Eyes werkt, en hoe u het kan configureren naar eigen
individuele behoeften. Er wordt niets besproken over hoe Windows of specifieke applicaties
werken. Voor meer details, raadpleegt u de documentatie van de besturingssysteem en de
software. GW micro's website, www.GWmicro.com, bevat handleidingen als ook een basiskennis
met een breed scala van onderwerpen.Het spreekt voor zich, indien u problemen tegenkomt, is
GW micro bereikbaar via telefoon of e-mail. Bedankt voor uw steun, en we hopen van harte dat
Window-Eyes u zal plezieren.
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Om te installeren en alles succesvol te laten verlopen bij de installatie van Window-Eyes, moet u
ten minste een van de onderstaande besturingssystemen bezitten:
32-bit
· Windows XP Home
· Windows XP Professional
· Windows XP Media Center
· Windows Server 2003
· Windows Vista Home Basic
· Windows Vista Home Premium
· Windows Vista Business
· Windows Vista Enterprise
· Windows Vista Ultimate
· Windows 7 Home Basic
· Windows 7 Home Premium
· Windows 7 Professional
· Windows 7 Enterprise
· Windows 7 Ultimate
· Windows 8 Standaard
· Windows 8 Professional
· Windows 8 Enterprise

· Windows Vista Home Basic
· Windows Vista Home Premium
· Windows Vista Business
· Windows Vista Enterprise
· Windows Vista Ultimate
· Windows Server 2008
· Windows Server 2008 R2
· Windows 7 Home Basic
· Windows 7 Home Premium
· Windows 7 Professional
· Windows 7 Enterprise
· Windows 7 Ultimate
· Windows 8 Standaard
· Windows 8 Professional
· Windows 8 Enterprise
· Voor Windows XP: 1.5Ghz processor of hoger, 1GB RAM of hoger
· Voor Windows Vista: 2Ghz processor of hoger, 2GB RAM of hoger
· Voor Windows 7: 2Ghz processor of hoger, 2GB RAM of hoger
· Voor Windows 8: 2Ghz processor of hoger, 2GB RAM of hoger
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Neem even de tijd om de inventaris van de inhoud van het Window-Eyes-pakket. Zij moet onder
andere:
· 1 Window-Eyes CD bevat installatie onderdelen, een elektronische versie van deze
handleiding in PDF, en HTMl formaat. De Window-Eyes handleiding is op deze cd ook in
MP3 beschikbaar.
· Print Installatie Handleiding
· Handleiding van de Braille Installatie en een Sneltoetsgids
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Bij deze versie is er ook gratis en onbeperkte ondersteuning van getrainde professionele mensen
die telefonisch bereikbaar zijn van maandag tot vrijdag van 9:00 a.m. - 5:00 p.m op 260-4893671 in Amerika. Ook via het volgende email adres support@gwmicro.com is dit mogelijk. U hebt
ook de optie om u in te schrijven op de GW-INFO lijst via email. Deze lijst is voor alle GW Micro
gerelateerde vragen. Er zijn al honderden mensen die zich hebben ingeschreven op deze lijst.
Deze lijst wordt door GW Micro gemonitoord, en elk bericht wordt door hen zelf gelezen. Indien
u toegang hebt tot email is het aan te raden om u hierop in te schrijven. Om hiervoor in te
schrijven stuur u gewoon een email naar listserv@gwmicro.com. Laat het onderwerpveld leef en
typ "join gw-info, je email adres" in het berichtscherm (wel zonder de aanhalingstekens, maar
wel met de komma ertussen, deze is vereist). Bijvoorbeeld, "join gw-info, myemail@abc.com"
Snel nadat u het bericht hebt verzonden, zal u een antwoord mogen ontvangen in verband met
acceptatie. U moet wel antwoorden op deze acceptatie zonder dat u hier echt een antwoord op
geeft, gewoon de mail terug sturen en u bent dan aanvaard als lid van het grootste publieke
netwerk van Window-Eyes gebruikers. We raden wel iedereen aan om elke gebruiker die vragen
stelt ivm een probleem deze verder te helpen indien u kan en indien er geen antwoord op komt
dan zullen de mensen van GW Micro deze zelf antwoorden. Om in te schrijven op de GW-NEWS,
stuur een mail naar listserv@gwmicro.com. Laat het onderwerpveld leeg en typ in het
berichtscherm "join gw-news, uw email adres" (zonder de aanhalingstekens, maar met de komma
ertussen). bijvoorbeeld, "join gw-news, myemail@abc.com" kort nadat u deze hebt verzonden
ontvang u een bevestiging. U beantwoordt deze bevestiging (zonder aanpassingen). U kan ook
altijd uitschrijven op beide GW-INFO en GW-NEWS op de GW Micro website. Ga naar
http://www.gwmicro.com/support/email_lists en zoek naar GW-INFO & GW-NEWS voor meer
informatie. Wanneer u een email of een telefoongesprek wenst te voeren met de GW Micro houd
dan het Window-Eyes serienummer bij de hand want hier kan naar gevraagd worden. Om deze te
bekomen doet u het volgende:
Druk CTRL-BACKSLASH om het Window-Eyes Regelpaneel te openen.
Druk op de ALT toets om de menubalk te openen en dan drukt u op de "H" voor Help.
Druk dan op de "O" om Over Window-Eyes te openen. Nu komt er een scherm dat u het
serie nummer van Window-Eyes zal komen melden.
Druk tweemaal op ESCAPE om het regelpaneel van Window-Eyes te sluiten.
Vele functie van Window-Eyes, sommige van de basis en de meest geavanceerde functies,
zijn een resultaat van input die door de gebruikers werden aangebracht naar GW Micro,
en daar behoort u ook bij. GW Micro is nooit volledig tevreden totd Window-Eyes zijn
functie zo flexibel en makkelijk aan te passen zijn zodat iedereen hiervan gebruik kan
maken. Bel of schrijf ons indien u opmerkingen of suggesties hebt.
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Voor we Window-Eyes verder gaan ontdekken, gelieve de originele window eyes CD, op een
droge niet te warme of te koude plaats op de bergen. Houd er rekening mee dat cd's niet
onverwoestbaar zijn. Gelieve er zorgzaam mee om te springen. Een simpele kras kan deze
permanent beschadigen.
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Het installeren van Window-Eyes kan heel simpel gaan indien u de instructie volgt van deze
handleiding. De Cd van Window-Eyes bevat ook een eenvoudig en makkelijk installatie
programma dat u doorheen de hele installatie procedure kan helpen. Indien u de Windows CD
autorun functie hebt ingeschakeld,(dewelke standaard is), zal het installatie programma
automatisch starten wanneer de Cd van Window-Eyes geplaatst is in de CD speler. Voor meer
informartie over het automatisch opstarten van CD gelieve dan de handleiding van Microsoft
Windows hierover te raadplegen. Indien u een compatibele geluidskaart geïnstalleerd hebt op de
computer, hebt u als bonus dat u kan kiezen voor "Start installatie met Spraak" van het installatie
programma. Deze zal dan een tijdelijke versie van Window-Eyes gebruiken doorheen de hele
installatie van Window-Eyes. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om deze te installeren
zonder dat er een ziende persoon moet bij zijn. Hoe het installatie programma spreekt? Uw
Window-Eyes CD komt met een gratis versie van DECtalk Access 32 text-to-speech software
synthesizer. Indien u al gebruik maakt van een ander schermuitleesprogramma dan Window-Eyes,
zal het installatie programma dit niet detecteren en nog altijd de tijdelijke kopie starten van
Window-Eyes. Indien u de CD hebt geplaatst en deze niet automatisch start na het wachten van
ongeveer 60 seconden doet u het volgende:
Druk op CTRL-ESC om het startmenu te openen
Druk op U om de optie uitvoeren te starten
Typ dan "D:\SETUP" en druk op ENTER. Indien D: niet uw CD ROM is dan moet u deze
vervangen door de letter die hiervoor gebruikt wordt.
Nota: Windows Vista en Windows 7 zijn voorzien van een functie die
Gebruikersaccount(UAC) genoemd wordt. Wanneer de installatie van Window-Eyes begint
in één van deze twee versies van Windows, zal u een zachte ding horen die uit de
luidsprekers komt, indien dit gebeurt dan drukt u op Alt-J om de gebruikersaccount laten
verder te gaan met de installatie van Window-Eyes. Dan zal de installatie verder gaan.
Wanneer het installatie programma start zal u de volgende informatie horen, deze zijn de
volgende:
· S = Start Installatie met Spraak
· Z = Start Installatie Zonder Spraak
· T = Speel Tutorial af
· O = Opnieuw Afspelen Welkomsbericht
· V = Verlaten
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Window eyes werkt samen met uw spraaksynthesizer en software zodat u aan een totaal komt
van spraak-toegangs-systeem. Window eyes ondersteunt heel veel verschillende stem
synthesizers. Het installatieprogramma voor Window-Eyes maakt gebruik van DECtalk Access 32
spraaksynthesizer. Tot dat u bij de installatieprogramma niets anders toewijst, zal de installatie
van deze spraaksynthesizer gebruikmaken. Indien u van plan bent om een andere
spraaksynthesizer te gebruiken die gebruik maakt van zijn eigen software, zal u deze eerst
moeten installeren met de instructies die daartoe behoren.

19 / 784

Handleiding

Snelle Installatie

Onderwerp: Snelle Installatie
Snelle Installatie

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Indien u kiest voor Window-Eyes te installeren zonder spraakuitvoer, of indien u kiest voor
Window-Eyes met spraakuitvoer bij de installatie, zal het installatieprogramma u dan een
dialoogscherm tonen met de vraag of u wenst gebruikt te maken van een snelle installatie.
Indien u kiest voor de snelle installatie doormiddel van de Ja knop in het snelle installatie
dialoogscherm dan zal het volgende gebeuren.
Het gebruikersinformatiescherm wordt getoond. U zal dan uw Naam en firma veld moeten
invullen in desbetreffende velden. Druk op tab om van optie naar optie te gaan. Houd er
rekening mee dat u ook in het Serienummerveld komt maar hierin niets kan wijzigen. Het
nummer werd geregistreerd door de uitgever. Wanneer u naam en firma hebt ingegeven, druk
dan tab om naar de knop volgende te gaan en dan drukt u op Enter. De installatie gaat nu de
benodigde bestanden kopiëren naar de harde schijf.
Eenmaal dat de benodigde bestanden gekopieerd zijn naar de harde schijf, zal Window-Eyes ook
onderzoeken of u wel de laatste versie hebt van Microsoft Word. Indien u geen Microsoft Word
geïnstalleerd hebt, of niet de laatste updates van deze zal Window-Eyes geen verdere
informatie komen vragen. Indien u wel Microsoft Word hebt geïnstalleerd en u hebt niet de
laatste service packs of patches geïnstalleerd, zal Window-Eyes u het volgende weergeven: "De
versie van Microsoft Word heeft blijkbaar niet de laatste updates, service packs, of hot fixes. u
moet ervoor zorgen dat u alle beschikbare service packs, updates, en hot fixes hebt
geïnstalleerd alvorens Window-Eyes de volledige ondersteuning geeft aan Microsoft Word .
Bezoek de volgende site http://www.gwmicro.com/support/office voor meer informatie."
Wanneer alle onderdelen werden geïnstalleerd zal er een dialoogscherm komen met de melding
Installatie voltooid. Indien u kiest voor installatie zonder spraakuitvoer, zal u drie knoppen
krijgen waar u uit kan kiezen, : "Herstart Computer nu," "Herstart Computer Later," en
"Annuleren." Het is aan te raden om de knop "Herstart Computer Nu" te nemen zodat u alle
functie kan gebruiken van Window-Eyes. De volgende instellingen zullen worden gemaakt bij
een snelle installatie:
· Window-Eyes wordt geïnstalleerd in de standaard program files locatie.
· De enkel tekst versie van de handleiding van Window-Eyes manual wordt geinstalleerd
in de hoofdmap van de Window-Eyes directory.
· De laatste SET bestanden voor alle programma's in u huidige operating system zullen
wordten geselecteerd en geïnstalleerd worden.
· Window-Eyes zal starten bij het inlog scherm(indien dit van toepassing is).
· Indien u beschikt over een geschikte geluidskaart zal de SAPI text-to-speech engine
geinstalleerd worden.
· Indien u beschikt over een geschikte geluidskaart, dan zal Window-Eyes spreken via de
Real Speak synthesizer.
· Indien u geen geschikte geluidskaart hebt zal, Window-Eyes worden geconfigureerd
voor de synthesizer die u hebt geselecteerd bij de snelle installatie.
· Standaard, zal geen Braille eenheid worden geselecteerd. Deze kan ten alle tijden
toegevoegd worden.
· De geavanceerde menu opties van Window-Eyes zullen verborgen zijn.
· CTRL-ALT-W zal als standaard sneltoets ingesteld worden om Window-Eyes te starten.
· Er zal een groep aangemaakt worden onder het menu programma's met de naam
Window-Eyes.
· Er zullen verschillende fabrieksingestelde scripts worden geinstalleerd om de
functionaliteit van Window-Eyes perfect te laten verlopen.
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Indien je niet kiest voor de snelle installatie door de Nee knop te drukken in het dialoogscherm
van de snelle installatie dan zal het volgende gebeuren.
1. Het Gebruikers informatie dialoogscherm verschijnt dan. Je zal je naam en de firma
moet invullen in de daarvoor voorziende velden. Druk op de Tab om van optie naar optie te
gaan. Hou er rekening mee dat je ook met de tab op het veld van het Serie nummer komt
maar dit kan je niet aanpassen. Dit nummer is automatisch geregistreerd bij het maken van
deze cd. Als de velden naam en firma zijn ingevuld kan je met de tab verder gaan naar de
Knop Volgende en dan druk je op enter.
2. Dan zal de Eindgebruikersovereenkomst getoond worden in een dialoogscherm. Je kan
gebruik maken van de pijltoetsen omhoog/omlaag om de volgende optie te selecteren "Ik
ga akkoord met de licentieovereenkomst," of "Ik accepteer de licentieovereenkomst niet."
Het is belangrijk dat je deze zeer zorgvuldig lees en accepteerd. Indien je deze niet
accepteerd zal je ook niet in de mogelijkheid zijn om Window-Eyes te installeren. Eenmaal
dat je deze overeenskomt geaccepteerd hebt dan kan je met de TAB naar de knop
volgende gaan en op ENTER drukken.
3. Dan volgt het het dialoogscherm kies bestemming. Deze geeft je de mogelijkheid om te
kiezen waar je wenst dat de installatie van Window-Eyes moet gebeuren. De standaard
hiervan is "C:\Program Files\GW Micro\Window-Eyes" indien C: de harde schijf is waar
Windows werd geinstalleerd. Indien je deze wenst te veranderen dan druk je gewoon op
de tab om naar de blader knop te gaan en drukt daarop enter. Dit zal een dialoogscherm
openen en dan kan je hierin een andere map gaan kiezen. Eenmaal de juiste map gekozen
druk je gewoon op enter bij de OK knop. Je zal dan terug gaan naar het dialoogscherm Kies
bestemming en de nieuwe lokatie zal dan worden getoond. Indien dit juist is druk je
gewoon op tab tot bij de volgende knop en druk vervolgens op ENTER.
4. Dan wordt het dialoogscherm Selecteer Synthesizer getoond. Hierin zijn verschillende
opties die relevant zijn van de syntheziser die je wenst te gaan gebruiken. Standaard zal
DECtalk Access32 (Window-Eyes) synthesizer worden geselecteerd. Indien je niet wenst
dat deze gebruikt wordt druk je op tab tot je in de lijst van de Synthesizer komt. Druk pijl
omhoog of omlaag tot je komt bij jouw synthesizer. Afhankelijk van welke synthesizer je
selecteerd zal er meer informatie getoond worden. Na het selecteren van deze synthesizer
druk je gewoon op TAB om naar de volgende opties te gaan en nog veranderingen aan te
brengen indien nodig.Eenmaal deze gekozen dan druk je op de tab toets tot je hoort
volgende.
5. Het Braille eenheid dialoogscherm wordt getoond. Door gebruik te maken van de
pijltoetsen omhoog / omlaag kan je een Brailleeenheid gaan selecteren. Na het selecteren
van deze druk je op tab om in de lijst te komen van de poortinstelling. Hier kan je kiezen
hoe deze moet aangestuurd worden via een serieële poort (COM 1 to COM 50), een
parallelle poort (LPT 1 to LPT 4), of USB. Na deze te selecteren en de eenheid is
geconnecteerd druk je op enter om verder te aan. Indien je geen braille eenheid wenst te
gaan gebruiken kies je voor geen in deze lijst en drukt op enter.
6. Het Sneltoets dialoogscherm wordt dan getoond. In dit dialoogscherm kan u de sneltoets
van Window-Eyes zelf instellen om deze manueel te starten. Tab naar het sneltoets
invoerveld en druk dan de gewenste combinatie in om Window-Eyes manueel te starten.
Standaard is deze Control-Alt-W. Je kan ook op de Delete toets om zonder sneltoets te
werken.
7. Het Window-Eyes Opstart dialoogscherm wordt dan getoond. Dit dialoogscherm omvat
twee aankruisvakken: Start Window-Eyes bij het inlogscherm, en start Window-Eyes na het
inloggen voor alle gebruikers. Indien je wenst dat Window-Eyes start zowel voor het
inloggen als na het inloggen kruis je beid vakken aan. Indien je niet wenst dat WindowEyes automatisch start, zorg dan dat beide aankruisvakken niet aangekruist zijn. Indien je
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wenst dat Window-Eyes start bij het inlogscherm alleen, kruis dan de eerste optie
aan(Start Window-Eyes bij het inlogscherm), en zorg dat de tweede keuze niet is
aangekruist. Ongeacht wat je kiest om Window-Eyes te starten, Control-Alt-W (of de toets
die je hebt gekozen) werd ingesteld om Window-Eyes te doen starten. Dit betekent, indien
Window-Eyes niet is gestart dat doormiddel van de sneltoets te drukken deze zal
opstarten. Na het kiezen van welke opties je wenst druk je op Enter om verder te gaan
met de installatie.
8. De installatie zal worden voortgezet en de bestanden worden gekopieërd naar de harde
schijf.
9.Na het installaren van alle componenten, zal het scherm Installatie voltooid verschijven.
Indien je gekozen hebt voor zonder spraak te installeren, zal er op dit moment drie
knoppen zijn waaruit je kan kiezen:"Herstart Computer Nu," "Herstart Computer Later," en
"Annuleer." Het is aan te raden om te kiezen voor "Herstart Computer Nu" omdat anders de
nieuwe installatie van Window-Eyes niet zal werken.
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U kan door middel van de tab toets te drukken doorheen het huidige installatie dialoog
navigeren, door middel van SHIFT-TAB te drukken gaat u achterwaarts. Als u op een knop komt,
dan drukt u enter om deze te activeren. Als u op het aankruisvak komt, dan maakt u gebruik van
de spatiebalk, door welke het in of uitschakelen zal geschieden voor deze optie. Indien u op een
radioknop bent, maak dan gebruik van de pijl toetsen omhoog omlaag, dewelke u hierdoor laat
navigeren en hetgeen u het laatste hoort is dan geselecteerd. Indien u in een lijstbox om een
combobox bent, maak dan gebruik van de pijl toetsen omhoog omlaag om door deze lijst te
gaan.Het selecteren van de annuleren-knop zal een dialoogscherm tonen met de boodschap of u
de installatie wenst af te breken.Indien u dan vorig ja kiest, zal het installatieprogramma
worden afgesloten, en Window-Eyes zal niet geïnstalleerd zijn.Indien u voor nee kiest, zal u
terug gaan naar het originele dialoogscherm voor dat u de annuleren-knop had. De meeste
dialoogschermen bevatten een terug en een volgende knop. Indien u de knop terug selecteert,
zal het vorige dialoogscherm te zien zijn. Dit is handig indien u van gedachten zou veranderen
dat er een andere instelling zou moeten gebeuren in het vorige dialoogscherm. Indien u de knop
volgende selecteert, zullen de instellingen van het huidige dialoogscherm worden
geaccepteerd, en gaat u verder naar het volgende dialoogscherm.
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Om het maximale te bereiken via de spraakuitvoer raden we je aan om deze kleuren te zetten
op 32 Bit. Deze optie kan worden terug gevonden onder Beeldscherm in het Windows
Configuratiescherm.
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Wanneer je in een gebied bent waar de kleuren veranderen, moet je ook attentie doen op de
resolutie. De schermresolutie is terug te vinden bij de kleurinstellingen.
Je moet ervoor zorgen dat je zeker een resolutie heb van minimum 1024x768. Het kan helpen
om deze resolutie te verhogen maar dit hangt samen met het type van videokaart en hoeveel
deze ondersteund. Hoe hoger de resolutie hoe makkelijker het is voor Windows om meer
elementen op het scherm te krijgen, wat op zijn manier dan weer resulteert voor Window-Eyes
om meer informatie te kunnen verschaffen.

30 / 784

Handleiding

Geavanceerde Instalaltie Opties

Onderwerp: Geavanceerde Instalaltie Opties
Geavanceerde Instalaltie Opties

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Wanneer het installatie schemr van Window-Eyes wordt weergeven(waar je een selectie kan
maken installeren met spraak, zonder spraak, enz.), één kno die nog niet vernoemd werd is de
Geavanceerde knop. Hou er rekening mee dat deze knop enkel is voor de geavanceerde
gebruiker.
Je zal moeten zorgen dat er spraakondersteuning aanwezig is want die scherm wordt niet
automatisch voorzien van spraakuitvoer.
A = Geavanceerde Optie
Het selecteren van deze knop zal een dialoogvensters tonen met de volgende opties:
· V = Installeer Window-Eyes Video Support - Selecteer deze optie om de video
ondersteuning van Window-Eyes Video te gebruiken voor een Window-Eyes
Mobiele installatie aan te maken.
· M = Installeer Window-Eyes Mobile - Selecteer deze optei om Window-Eyes
Mobiel te installeren. Window-Eyes Mobiel kan worden gebruikt vanaf een usb
stick, verwisselbare schijft, of een andere map vanop je machine. Hou er
rekening mee dat de Window-Eyes Video ondersteuning moet geïnstalleerd zijn
alvorens Window-Eyes Mobiel kan werken.
· S = Installeer Network Client Met Spraak - Selecteer deze optie om te beginnen
met client installatie met spraak.
· W = Installeer Network Client Zonder Spraak - Selecteer deze optie om te
beginnen met client installatie zonder spraak.
· E = Window-Eyes Nood Verwijdering - Indien je probeert om Window-Eyes via de
Programma onderdelen te verwijderen in het Windows regelpaneel maar dit niet
lukt, kan je van deze optie de Window-Eyes installatie ongedaan maken.
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Voor je begint met een netwerkinstallatie van Window-Eyes moet je er zeker van zijn dat alle
netwerk connectie goed werken. Het installatie proces bestaat uit twee stappen:
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Om een succesvolle installatie van Window-Eyes te bekomen op de server, moet je ingelogd zijn
als administrator of als gebruiker met administratieve rechten. Nadat je bent ingelogd, plaats je
de cd van Window-Eyes in de CD-ROM speler. Eenmaal dat het installatie dialoogscherm te
voorschijn komt, selecteer dan hoe je de installatie wenst verder te zetten: met of zonder
spraak, en kies voor de standaard of snelle installatie. Eemaal dat Window-Eyes is geïnstalleerd,
zal je ervoor moeten zorgen dat de Window-Eyes map hierarchy is gedeeld met de vereiste
restricties. Voor een maximum aan veiligheid, raden wij aan om de volgende instellingen te
hanteren:
· Window-Eyes Bestandsmap - Alleen Lezen
· Window-Eyes Gebruikermap - Alleen Lezen
· Individuele Gebruikersmappen - Lezen/Schrijf toegang
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Als de installatie van Window-Eyes succesvol is verlopen op de server, kan je verder gaan met de
installatie van de gebruikersmachine. Om dit succesvol te laten verlopen moet je eerst ingelogd
zijn op de computer van de gebruiker als administrator of met administratieve rechten. Voor je
begint met de installatie van Window-Eyes moet je zorgen dat zorgen het pad van de WindowEyes server installatie is gekoppeld aan de gebruiker zijn computer. Bijvoorbeeld, server pad
waar de installatie staat(\\server\wineyes) naar de lokale schijf s voor de gebruikers installatie.
De gekopppelde map moet constant beschikbaar zijn om Window-Eyes te gebruiken, en ook
voor elke Window-Eyes gebruiker. Je mag altijd de letter veranderen van de gekoppelde map.
Eenmaal dat je bent ingelogd als administrator of met administratieve rechten, en het pad is
juist verwezen naar de server voor de Window-Eyes installatie,plaats dan de CDvan WindowEyes in de CD-ROM station. Eenmaal dat het installatie scherm is opgestart, druk je op tab tot je
komt bij Geavanceerde opties en druk op Enter, of druk Alt-A om toegang te krijgen to dit
dialoogscherm. In dit dialoogscherm zijn er twee optie, met betrekking tot de gebruikers
installatie:
1.Installeer Netwerk Client Met Spraak
2.Installeer Netwerk Client Zonder Spraak
Elke van deze installaties zullen de volgende informatie komen vragen
· Remote Locatie
· Server Locatie
· Software Synthesizer Selectie
· Manuele Installatie
· Opstart Opties
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Window-Eyes geeft de mogelijkheid om te worden geïnstalleerd op een verwisselbare schijf
voor het makkelijk mee te nemen. Om er zeker van te zijn dat Window-Eyes Mobiel goed te
doen werken moet je de volgende stappen volgen:
1.Window-Eyes Video Ondersteuning moet worden geïnstalleerd voor het
kunnen werken met Window-Eyes Mobiel.
2.De Window-Eyes Video Ondersteuning versie moet overeen komen met de
Window-Eyes Mobiel versie.
3.Administrator rechten zijn nodig om Window-Eyes Video Ondersteuning te
installeren.
4.De Video Ondersteuning van Window-Eyes heeft ook een optie om deze te
kunnen deïnstalleren via het configuratiescherm, Toevoegen/verwijderen.
Window-Eyes Mobiel zal geen optie toevoegen in het configuratiescherm,
toevoegen/verwijderen, doordat deze draagbaar is en bestaat misschien
niet op hetzelfde machine dan waar de installatie werd uitgevoerd.
Window-Eyes Mobile is autonoom, en kan eenvoudig worden verwijderd
door de map van Window-Eyes Mobile te verwijderen.
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Als u Window-Eyes wenst te verwijderen uit uw machine, moet u gebruik maken van de optie
toevoegen / verwijderen Programma's of Programma's en onderdelen verwijderen optie in het
Windows Configuratiescherm. Selecteer gewoon Window-Eyes en selecteer de knop
Verwijderen. Window-Eyes wordt automatisch verwijderd van uw harde schijf. De specifieke
stappen zijn als volgt:

39 / 784

Handleiding

Windows XP en Windows Server 2003:

Onderwerp: Windows XP en Windows Server 2003:
Windows XP en Windows Server 2003:

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

1.Druk Control-Escape of op de Windows toets om het start menu te openen.
2.Druk op de letter "C" om naar het configuratiescherm te gaan.
3.Tab tot bij Toevoegen of verwijderen porgramma's en dan Enter.
4.Pijl omlaag tot u komt bij Window-Eyes.
5.Tab tot u hoort to the Verwijderen/wijzigen en dan Enter.
6.Er wordt een dialoogscherm getoond. Druk gewoon op de J om deze te
bevestigen.
7.Op dit punt begint het verwijderings proces. Indien dit niet het geval is,
zal Windows hierover bericht geven.
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1.Druk Control-Escape of de Windows toets om het start menu te openen.
2.Druk Tab, gevolgd door C tot je hoort configuratiescherm.
3.Druk dan op Enter om het configuratiescherm te openen.
4.Tab tot u hoort programma's en onderdelen, gevolgd door Enter.
5.Druk op W tot u hoort Window-Eyes.
6.Druk Enter om deze te verwijderen. Nota, het kan zijn dat er nog een
gebruikersaccount dialoogscherm te voorschijn komt.
7.Er wordt een bevestigings dialoogscherm getoond. Druk gewoon "J" om
deze te bevestigen.
8.Vanaf dit punt wordt het verwijderingsproces gestart. Indien dit niet het
geval is, volg dan de aanwijzigingen die Windows aangeeft.
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De belangrijkste concepten en functies van Window-Eyes worden uitgelegd in dit hoofdstuk van
de gebruikershandleiding. Doorheen dit hoofdstuk vindt u algemene verwijzingen naar het
Window-Eyes controlepaneel terug, alhoewel een paar opties besproken zullen worden
ongeacht dat zij direct relateren aan de concepten of functies die beschreven worden. Eens dat
u begrijpt hoe een Window-Eyes functie werkt, zal u worden aangepord om te gaan lezen over
de opties van deze functies in het volgende deel van de handleiding dat een veel grondigere
beschrijving geeft van het controlepaneel van Window-Eyes.
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Window-Eyes spreekt met drie verschillende stemmen. Deze zijn de volgende, scherm,
toetsenbord en muis. De scherm stem is te horen wanneer er iets gebeurt op het scherm, bv een
dialoogscherm dat open gaat, uw cursor die door een document gaat, doorheen een menu gaan,
enz. De toetsenbord stem spreekt wanneer u tekst aan het typen bent of wanneer u een toets
indrukt. De muis stem spreekt wanneer de muis beweegt, als er op een knop wordt geklikt, of de
muisaanwijzer die verandert van grootte, enz.
Elke stem wordt ondersteund door drie parameters: toonhoogte, snelheid, toon, en volume. De
toonhoogte is hoe hoog of laag er wordt gesproken door de stem, bv, een mannenstem heeft een
lagere toonhoogte dan die van een vrouwenstem. De stem snelheid is hoe snel of traag de
synthesizer zal komen lezen. De toon instellingen zullen anders reageren afhankelijk van de
synthesizer die u gebruikt. Met sommige synthesizers, zoals DECtalk Access 32 of Eloquence, zal
de toon veranderen naargelang het gebruik van deze synthesizers. Andere synthesizers, degene
die SAPI-based zijn, ondersteunen deze toon instellingen niet. In dit geval zal het veranderen
van deze toon instelling geen effect hebben. u kan het best eens experimenteren met uw
synthesizer om te zien of deze effect hebben of niet. Als laatste hebben we dan de volume
instellingen, deze kan u instellen hoe luid deze moet komen spreken, deze hangt ook af van
welke synthesizer u gebruikt.
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U kan alle aspecten van deze stemmen gebruiken doormiddel van deze vier sneltoetsen. Deze
zijn:
· Control-Alt-Pijl Rechts: Schakelaar Stem Selectie
· Control-Alt-Pijl Links: Schakelaar Stem Parameter
· Control-Alt-Pijl Omhoog: Snelheid omhoog
· Control-Alt-Pijl Omlaag: Snelheid omlaag
De schakelaar Stem Selectie, dewelke u kan bereiken door Control-Alt-Pijl rechts te drukken,
zal doorheen de volgende elementen gaan, scherm, toetsenbord, muis en alle stemmen.
Standaard staat deze op alle stemmen. De Schakelaar Stem Parameter dewelke u kan bereiken
door Control-Alt-Pijl links te drukken, geeft u de keuze om een aspect van de stem aan te
passen. Standaard is de snelheidsparameter geselecteerd. Als laatste, druk op Control-Alt-Pijl
omhoog en Control-Alt-Pijl omlaag om de geselecteerde parameter aan te passen die voor jou
goed is. Indien deze sneltoetsen niet werken, zal dit te wijten zijn aan een programma dat deze
toetsen gebruikt. Bekijk het KB 1022 op de website van GW Micro over hoe dit op te lossen.
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Alle stemmen van Window-Eyes kunnen ook in het regelpaneel van Window-Eyes worden
geregeld. Druk eerst op Control-Backslash om het regelpaneel te openen. Dan drukt u op de pijl
omhoog en omlaag tot u bij de stem die u wenst aan te passen komt. BV, ga met de pijl omlaag
en dan hoort u, scherm, toetsenbord of muis. Dan drukt u op de pijl rechts om dit menu te
openen, dan kan u verder met pijl omlaag tot u hoort Stem. Dan drukt u op de Tab toets om zo
doorheen de verschillende parameters te kunnen gaan en deze instellen voor deze stem. Voor
meer informatie over de elementen die u kan terugvinden in het regelpaneel, drukt u op F1 om
extra hulp te bekomen.
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Wanneer u de stemmen hebt ingesteld op uw wensen, dan kan u deze gaan opslaan zodat
Window-Eyes deze automatisch start bij volgend gebruik van Window-Eyes. Om dit te doen doet
u het volgende, u drukt op Control-Backslash om het regelpaneel te openen, dan drukt u op
control-s om deze op te slaan. Als laatste drukt u dan op de Escape toets om het menu te
verlaten en terug te keren naar uw vorig programma.
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Window-Eyes wordt voornamelijk gecontroleerd via een reeks van toetsenbord commando's
dewelke ook sneltoetsen worden genoemd. We hebben al verschillende sneltoetsen
geïntroduceerd. Het commando om de focus te plaatsen in het regelpaneel van Window-Eyes is
een sneltoets, als ook de spraak parameters toetsen. Elke sneltoets kan opnieuw worden
toegewezen of ook veranderd worden naar eigen wensen en kunnen ook worden uitgeschakeld.
Window-Eyes heeft een hondertal van deze commando's aan boord, enkel de meest populaire
zullen worden besproken in deze handleiding. Er ook van uit gaan dat u werkt met een
standaard toetsenbord lay-out zodat deze wordt voorzien in Window-Eyes. Indien u een andere
lay-out gebruikt zoals een laptop, sommige van deze commando's zijn hier ook besproken en
andere in een ander deel van de handleiding. Bekijk de sneltoetsen referentie gids om een
volledig overzicht te krijgen van deze commando's.
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Wanneer u in een programma bent dat gebruik maakt van een cursor zoals een
tekstverwerker of een spreadsheet, zal Window-Eyes komen spreken wanneer u met de
cursor beweegt in het document. Soms kan het handig zijn om de tekst rond te cursor te
horen zonder dat u de cursor verplaatst. Maak gebruik van de volgende commando's om
informatie te bekomen die voor u belangrijk is:
· Lees huidig karakter: Control-Numerieke-4. Druk op deze toets een tweede keer om
deze phonetisch te horen. Bv, "alpha," "bravo," en "Charley" zullen dan worden
uitgesproken ipv "a," "b," and "c."
· Lees huidig woord: Control-Numerieke-6. Druk deze toets een tweede keer in en
Window-Eyes zal het woord spellen. Druk deze een derde keer in en Window-Eyes zal
het woord phonetisch spellen.
· Lees huidige lijn: Control-Numerieke-5. Noteer dat indien je deze toets druk dat er
geen visuele cursor zichtbaar is, Window-Eyes zal dan samenvatting
uitspreken(beschrijving hieronder).
· Lees huidige zin: Control-Numerieke-2.
· Lees huidige paragraaf: Control-Numerieke-8.
Nota: Window-Eyes heeft de mogelijkheid om vorig en volgende karakter, woord, lijn, zin,
en paragraaf te lezen. Hoewel, deze commando's kunnen worden uitgevoerd zijn deze
acties nog niet toegewezen aan sneltoetsen, standaard.
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Meestal zal, Window-Eyes de cursor correct lokaliseren en deze volgen. Indien er een
programma is war Window-Eyes de cursor niet kan volgen, dan kan u een paar dingen
proberen. Ten eerste, bekijk de opties van het programma, en zorg ervoor dat de cursor
knipperd; sommige programma's hebben deze optie niet tot hun beschikking. Hoewel de
meeste van deze wel gebruik maken van een knipperende cursor. Indien het programma
geen knipperende cursor heeft, dan zal Window-Eyes deze ook niet detecteren.
Vervolgens, bekijk de optie die u de mogelijkheid geven om de vorm van de cursor kan
veranderen. Over het algemeen, wenst u een cursor op een lijn te plaatsen ipv een blok,
probeer beide instellingen indien er één niet van werkt.
Tot slot, nu bent u klaar voor het gebruik van de Window-Eyes Automatisch Cursor
functie. Om deze functie te starten als de cursor wordt getoond, drukt u gewoon op de
sneltoets om deze te activere dewelke standaard Control - Insert - c is. Window-Eyes zal
komen te melden, "Bepalen van de cursor, even geduld aub." Indien het programma
gebruik maakt van een systeem cursor, zal Window-Eyes direct reageren met de melding
"gebruik systeem cursor." Indien dit het geval is, zal Window-Eyes niet in de mogelijkheid
zijn om deze te volgen in het programma. U zal dan contact moeten openemen met GW
Micro technische ondersteuning voor hulp met dit probleem. Indien het programma geen
gebruik maakt van een systeem cursor, zal Window-Eyes wachten gedurende vijf
seconden. Deze zal komen te melden, cursor gevonden als deze werd gevonden of geen
cursor gevonden, indien er geen werd gevonden.
Indien er een cursor werd gevonden, zal Window-Eyes automatisch de cursor informatie
opslaan en deze wordt dan in dit programma gebruikt. Indien de cursor niet werd
gevonden, probeer dan de optie te veranderen in relatief naar de cursor en probeer
opnieuw. Indien u alle opties heeft geprobeerd maar Window-Eyes slaagt er niet in om de
cursor te vinden, kan u best contact opnemen met GW Micro om verdere technische
ondersteuning te bekomen.
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Window-Eyes is in de mogelijkheid om verschillende gebieden te lezen van het actieve
scherm op uw commando. Maak gebruik van de volgende sneltoetsen om deze te
bekomen:
· Lees volledig scherm: Control-Shift-W. Deze sneltoets is heel behulpzaam wanneer je
in een dialoog of bericht scherm bent, want Window-Eyes zal dan alle tekst komen
voorlezen in deze schermen.
· Lees titelbalk: Control-Shift-T. Window-Eyes zal dan de titel van het actieve scherm
komen voorlezen als ook de status. Indien Window-Eyes zegt normaal, dan wilt dit
zeggen dat het scherm op normaal staat. Indien Window-Eyes zegt gemaximaliseerd,
wil dit zeggen dat het scherm geopend is over uw ganse scherm.
· Lees statusregel: Control-Insert-S. Bij deze zal Window-Eyes de laagste lijn op je
computer scherm komen lezen.
· Samenvatting Uitspreken: Control-Shift-S. Bij deze zal Window-Eyes je komen melden
welk gedeelte de focus heeft. bv, als u in een lijst van elementen bent, zal deze
sneltoets ervoor zorgen dat u hoort welk element er geselecteerd is. Indien u in een
menu bent, zal deze het geselecteerde element komen melden. Indien u op een
website bent, zal deze sneltoets ervoor zorgen dat Window-Eyes u informatie geeft
over de huidige webpagina.
· Lees Gemarkeerde blok: Control-Shift-M. Deze sneltoets zal ervoor zorgen dat
Window-Eyes enkel de tekst leest die werd geselecteerd in het actieve scherm.
Window-Eyes zal u ook komen melden indien er geen tekst werd geselecteerd.
Window-Eyes geeft u ook de mogelijkheid om de menubalke van het actuele programma te
komen voorlezen, indien deze aanwezig zijn. Maar omdat deze toetsen zelden gebruikt
worden zijn ze standaard ook niet gedefinieërd.
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Wanneer u lange e-mail berichten leest, kan het handig zijn om te weten waar u zich
bevindt in het bericht, en hoe ver u nog moet lezen. Idem voor het weten hoever een
bestand staat met het downloaden van het internet of voor het kopieëren van bestanden
naar externe apparaten.
Om u positie te vinden in een scherm, daarvoor kan u gebruik maken van de Vooruitgangs
- of Schuifbalken sneltoets, deze is standaard Control - Insert - B. Wanneer deze toets
wordt gedrukt, zal Window-Eyes eerst zoeken in het actieve scherm naar
vooruitgangsbalken, indien deze worden gevonden zal deze worden uitgelezen van boven
naar onder, samen met alle veldnamen die erop staan. Indien Window-Eyes geen
vooruitgangsbalken vindt gaat deze automatisch verder zoeken naar schuifbalken in het
huidige scherm; vertikale schuifbalken worden eerst uitgesproken gevolgd door de
horizontale. Indien Window-Eyes geen van beide kan vinden word er gemeld Geen
vooruitgangs- of schuifbalken gevonden. Nota, Window-Eyes zal enkel standaard
vooruitgangs- en schuifbalken lezen; deze kan geen besturingen herkennen die er uit
zien als vooruitgangs- of schuifbalken maar er geen zijn.
Als toevoeging op deze sneltoets, Window-Eyes zal automatisch de status van alle
vooruitgangsbalken melden in het huidige scherm
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Soms kan het ook zijn dat programma's nieuwe teskt boven op ander tekst komen te
plaatsen. Visueel wordt de oude tekst verborgen. Window-Eyes kan in sommige gevallen
deze beide teksten zien en dit kan dan leiden tot verwarring als deze wordt gelezen. Om
dit te voorkomen, zal Window-Eyes zelf delen van het scherm hertekenen zodat deze
niet kunnen voorkomen. Maak gebruik van de Herteken scherm sneltoets, standaard is
deze Insert-Backslash, wanneer Window-Eyes niet de gewenste tekst of als er tekst in een
rare volgorde wordt voorgelezen. Soms kan het ook voorvallen dat bij het automatisch
hertekenen van het scherm Window-Eyes er een verhindering optreedt bij het
shermactiviteit.
Deze optie staat standaard aan, maar u kan deze automatische hertekenen uit gaan
schakelen door in het regelpaneel van Window-Eyes, selecteer Algemeen/andere
instellingen groep, en tab dan naar "Auto herteken toestaan" Instelling. Deze optie wordt
automatisch opgeslagen als deze veranderd wordt.
De herteken sneltoets synchorniseert niet alleen de inhoud van het scherm maar ook de
Window-Eyes off-screen model, en ook worden dan de spraaksynthesizers opnieuw
geladen.
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Wanneer U werkt met verscheidene programma's kan het soms eens gebeuren dat u hoort,
custom control of "standaard besturing". Dit betekent dat de focus staat om één of ander
besturingselement dat niet wordt herkend door Window-Eyes. Visueel kan dit eruit zien
als een knop, aankruisvak, invoerveld, enz. dit is vaak door de onderliggende
programmatuurcode die wordt gebruikt, en deze verschild van de standaard die gebruikt
en herkent wordt door Window-Eyes.
Indien dit gebeurt, kan kan u gebruik maken van de herteken sneltoets, dewelke standaar
Insert-R is, waar u dan mee kan zeggen hoe Window-Eyes deze besturing moet
behandelen.
Het reclass dialoogscherm omvat drie knoppen, Focus Scherm, Muis Scherm en Annuleer.
Als u enter drukt op Focus scherm knop, zal de hertekening gebeuren voor het gefocused
element. Indien u kiest voor het Muis scherm , zal Window-Eyes de hertekenning
toepassen onder de muisaanwijzer. Kiest u voor annuleren dan wordt deze afgebroken.
Nota, indien het focus scherm en de muis hetzelfde zijn dan zal automatisch het Focus
scherm dialoog getoond worden.
Na het kiezen van de juiste knop, zal er een dialoogscherm worden getoond met daarin
de volgende besturingselementen:
· Een lijstbox met de verschillede types van besturingen die Window-Eyes kan
herkennen.
· Een enkel lezen invoerveld, getiteld Originele Class, dewelke de huidige class
naam van de besturing dat u hebt geselecteerd om te reclassen.
· Een enkel lezen invoerveld, getiteld Scherm Stijl, dewelke de stijl van de
besturing dat u hebt geselecteerd om te reclassen.
· Een aankruivak met de label Inclusief Stijl met Class, dewelke, wanneer
geselecteerd, zal deze worden hertekend voor zowel de scherm class naam en de
stijl.
· OK en Annuleer knoppen.
Wanneer u al een hertekening wenst te maken voor een besturing, zal je horen dat
Window-Eyes komt melden dat je een hertekening wenst te maken voor een standaard
besturingselement of een MSAA besturing. Hoewel een MSAA besturing zijn informatie al
naar Window-Eyes doorstuurd, zal deze hertekening meer informatie komen weergeven.
Wanneer programmeurs standaard besturingen voorzien in hun programma, maken ze
namen voor deze, deze zijn dan class namen. Deze class namen lijken vaak op de functie
van de standaard besturing. Bijvoorbeeld, een standaard besturing dat als een knop
fungeerd in een eerste hulpprogramma zou kunnen noemen EH-BTN. Window-Eyes zal dan
u een verslag uitbrengen over de class naam en stijl voor een bepaalde besturingelement.
Tab naar het enkel lezen invoerveld Originele class. De class naam zal niet echt
verstaanbaar nederlands klinken, maar u kan deze herlezen wanneer u gebruikt maakt van
de spreek samenvatting sneltoets, dewelke standaard Control-Shift-S is. U kan ook met de
pijl links en rechts doorheen dit invoerveld gaan om zo karakter per karakter te lezen.
Nu we weten hoe een standaard besturing werkt, kunnen we met de pijl omhoog of
omlaag doorheen de lijst gaan om zo een hertekening te maken die wel kan werken.
Kies een en probeer om te zien of deze besturing wel de informatie komt melden. Zo
niet, dan hoeft u alleen maar een andere te proberen tot u een optie gevonden hebt die
werkt.
Soms kan het ook gebeuren dat programmeurs dezelfde class naam gebruikt voor twee
verschillede types van besturingen. Bijvoorbeeld, een programmeur kan gebruik maken
van de class naam "myClass" om zowel een knop als een aankruisvak voor te stellen. Om
dit probleem op te lossen geeft Window-Eyes u de mogelijkheid om de window titel
inclusief bij de hertekening te doen. In het herteken dialoogscherm, tab tot je komt op
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het aankruisvak inclusieft Windows Stijl en kruis deze aan.
Jammer genoeg, zijn niet alle standaard besturingen kunnen worden hertekend of zijn
gemaakt om interactieft te kunnen gebruiken, hoewel de meeste dit kunnen. Indien u
zich in deze situatie zou bevinden, gebruik dan de originele class element in het herteken
dialoogscherm. Als dat zou gebeuren, en je vindt het moeilijk om je weg terug te vinden
door de vreemde uitspraken die er volgen, opent u het .WE bestand dat hiermee
gekoppeld is in u Window-Eyes profiel, zoek onder de sectie getiteld, "Reclass on Create,"
en verwijderd de hertekening van het bestand. Probeer dit niet tenzij u al vertrouwd
bent met het bewerken van deze bestanden en om ze op te slaan. Zelfs dan, neem altijd
eerst een backup van het desbetreffende bestand, tot je zeker bent dat het uwe werkt.
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Het kan soms voorkomen dat er een conflict bestaat tussen een Window-Eyes sneltoets en
een identieke sneltoets binnen een van uw programma's. Moest dit gebeuren ziet WindowEyes als eerste die sneltoets zelfs nog vooraller het andere programma een kans ziet om
erop te reageren. De doorgeefsneltoets, uitgevoerd door Insert-B, vertelt Window-Eyes
om de sneltoets die nu onmiddellijk gedrukt zal worden te negeren en deze door te geven
aan uw programma. Bv. heel wat e-mailclients wijzen de sneltoets voor "Allen
Beantwoorden" toe aan Control-Shift-R. Maar dit is ook de Window-Eyes sneltoets voor
Continu Voorlezen (hierna besproken). Indien u dus de bewerking "Allen Beantwoorden"
wenst uit te voeren, drukt u op Instert-B gevolgd door Control-Shift-R. Door dit te doen
zal Window-Eyes dit commando negeren en zal het uw E-mailprogramma de toestemming
geven om op de toets te reageren. Indien dit een vaak voorkomend probleem wordt, kan u
altijd de conflicterende sneltoets van Window-Eyes herdefiniëren naar een ander
toetscommando terwijl u in uw programma werkt.
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Windows heeft een gebied aan de rechterkant van de taakbalk, deze staat ook bekend als
de systeembalk, ook wel gekend als notificatie gebied. Deze wordt gebruikt door
applicaties zoals, volume, uw draadloze netwerkkaart en andere programma's die hierin
notificaties weergeven in realtime. Niet zoals andere programma's dewelke u kan bereiken
doormiddel van ALT-TAB zijn deze niet toegankelijk met deze toetsen. U kan met Tab naar
de systeembalk gaan of door de volgende sneltoets WINDOWS-B te drukken, en met de
pijltoetsen links en rechts kan je doorheen deze navigeren.
De Window-Eyes systeembalk sneltoets, is standaard Insert-S, en is een alternatieve
manier om toegang te krijgen tot deze. Wanneer deze sneltoets wordt gedrukt, zal
Window-Eyes komen melden systeembalk doorzoeken. Eenmaal dat deze scan voltooid is
zal Window-Eyes u plaatsen in een dialoogscherm. Dit dialoogscherm bevat een lijst,
vanwelke elementen hierin aanwezig zijn, u kan ook hierop deze elementen dan ook de
volgende actie doorvoeren (enkele klik/dubbele klik,links/rechts klikken), en een
annuleer knop.
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Window-Eyes geeft u de mogelijkheid om vanaf de cursor ongeacht waar deze staat
voorwaarts te lezen tot aan het einde of tot u op een toets drukt. Deze taak wordt
uitgevoerd wanneer u drukt op de Lees tot Einde sneltoets, Control-Shift-R standaard.
Wanneer deze toets wordt gedrukt, zal Window-Eyes lezen vanaf de huidige lijn tot aan
het einde.
U kan ook met de pijl rechts een lijn voorwaarts springen of met de pijl links achterwaarts
springen tijdens het lezen. Door op de U te drukken in de Lees tot Einde zal de snelheid
van de stem verhogen en de D zal deze verlagen.
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Wanneer u op de Tijd/Datum sneltoets drukt, deze is standaard Insert-T , zal Window-Eyes
de huidige tijd en datum komen melden. De tijd en datum die wordt weergegeven worden
opgehaald van je computer. Het is belangrijk dat u zorgt dat deze goed staat zodat
Window-Eyes de juiste meldt.
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Wanneer u tabt doorheen de besturingen in Windows, zal Window-Eyes het type van
besturing komen melden. Ook krijgt u altijd een toevoeging op deze besturingen, (lijst
box, knop,invoerveld, enz.), ook zal er worden geprobeert en gelezen worden als
veldnaam en velddata. Het veldata is simpel een optie in het huidige besturingelement.
Bijvoorbeeld, in een lijstbox, de velddata zijn alle elementen die in deze lijst staan. In
een aankruisvak is de velddat een aan of uitkruisen van het vak. In een invoerveld is de
velddata alle tekst in deze. Druk op de Velddat sneltoets, standaard is deze Control-ShiftD, om te horen welk infomatie Window-Eyes hierover heeft.
Het veldnaam voor een besturing is tekst, ook bekend als een label, dat meestal links of
erboven is geplaatst. Bijvoorbeeld, indien u bent in een bestandsnaam invoerveld van een
openstaand dialoogscherm, het veldnaam zal dan zijn bestandsnaam. Indien u wenst de
veldnaam uitgesproken te horen op aanvraag, druk dan de sneltoets voor deze in dewelke
standaard Control-Shift-N.
Window-Eyes is gwoonlijk in de mogelijkheid om deze veldnamen te herkennen als u
hierdoor gaat met de tabtoets. Hoewel, programmeurs hebben verscheidene manieren om
in programma's deze te definieëren, en dan kan het zijn dat Window-Eyes wel verkeerde
veldnamen of zelfs niets komt te melden. Ofwel spreekt deze een verkeerd veld uit, of er
wordt niets gemeld. Doordat de veldnaam niet kan worden herkend met een accuraatheid
van 100% zal Window-Eyes u de mogelijkheid geven om deze laten aan te passen.
Na het drukken van tab tot bij een veldnaam die niet correct wordt uitgesproken kan je
deze gaan aanpassen door de sneltoets Control-Insert-F te drukken. Er wordt dan een
dialoogscherm getoond waarin u dan de mogelijkheid hebt om de label die je wenst dat
wordt gemeld bij deze veldnaam in te geven. Na het ingeven van de gewenste tekst drukt
op enter en deze zal dan gebruikt worden.
Deze wordt dan automatisch opgeslagen in desbetreffende setfile.
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Indien u werkt met een laptop of netbook, heeft Window-Eyes hiervoor ook een sneltoets
voorzien om de batterij status op te roepen. Druk op de Insert-Q deze is de standaard
toets. Indien de computer geen batterij aanwezig heeft dan zal Window-Eyes komen
melden geen batterij.
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De Toetsomschrijver is een speciale mode dat wanneer deze actief is deze u de
mogelijkheid geeft om een virtuele toets of combinatie van toetsen in te drukken en dan
zal Window-Eyes deze komen uitspreken. Indien u een toets drukt die door Window-Eyes
wordt gebruikt dan zal deze komen melden wat de toets doet als ook de beschrijving
hiervoor. Om deze in te schakelen druk je op Insert-1. Window-Eyes zal dan melden
toetsomschrijver aan. Nu kan u gelijkwelke sneltoets van Window-Eyes drukken om te
horen wat deze doet. bv, u drukt op Control-Backslash dewelke normaal het regelpaneel
opent, Window-Eyes zal dan melden, deze activeerd het regelpaneel van Window-Eyes,
indien u gebruik maakt van een braille eenheid, kan u hier ook horen wat deze toetsen
doen.
U kan de toetsomschrijver op twee manieren aan of uit zetten, eerste manier: u kan op
Insert-1 drukken om deze in te schakelen en terug hierop drukken op deze uit te
schakelen. Door het drukken van een systeem commando dat u normaal uit het huidige
programma zal halen zal ook de toetsomschrijver uitzetten. bv, u drukt op de Windows
toets om het startmenu te openen of alt-tab om over te schakelen naar een ander
programma, dan zal deze worden uitgeschakeld.
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Window-Eyes komt standaard met heel veel sneltoetsen. Wij gaan ervan uit dat we een
heel stel van toetsenbord commando's voorzien hebben die gemakkelijk te leren en te
gebruiken zijn, maar niettemin kan het zijn dat u hiervan een eigen lijst wenst te maken
zodat deze naar eigen gebruik makkelijker zouden werken. Om hieraan te beginnen, drukt
u eerst op Control-Backslash om het regelpaneel van Window-Eyes te openen. Vervolgens
drukt u oop de S tot u hoort Sneltoetsen, dan drukt u pijl naar rechts om deze te openen.
Druk pijl omlaag om naar de gewenste sneltoets te gaan die u wenst te veranderen. Als dit
gedaan is drukt u op de tab om in de lijst van de sneltoetsen te komen, gebruik dan de
pijltoetsen omhoog/omlaag om de toetsen die u wenst te veranderen terug te vinden. Dan
als laatste drukt u dan op de Vang Toets om deze te gaan veranderen, of druk op Niet
Gedefinieerd om deze te verwijderen.
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Indien u probeert om een sneltoets toe te voegen maar de sneltoets die u wenst te
gebruiken bestaat al voo een andere functie, zal Window-Eyes het volgende
dialoogscherm openen Dubbele Toetsdefenitie. Dit dialoogscherm bevat vier knoppen die
de het volgende doen:
· Vervang toets -- Bij het kiezen van deze knop zal de huidige toetsaanslag worden
toegevoegd en de vorige wordt dan ingesteld op niet gedefinieërd.
· Vervang en Herdefinieër Toets -- Bij het kiezen van deze zal de gedrukte
sneltoets worden toegevoegd en vervolgens wordt ook de andere actie geopend
en er wordt gevraagd om hiervoor een nieuwe te definieëren.
· Sta Dubbele toets toe -- Bij het kiezen van deze zal de toetsaanslag worden
toegevoegd en zo zullen er twee acties kunnen worden uitgevoerd met één en
dezelfde sneltoets.
· Annuleren -- Dit is de standaard knop. Bij het kiezen van deze zal het
dialoogscherm sluiten zonder wijzigingen toe te voegen.
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Een Window-Eyes cursor toets is een toetsaanslag waar Window-Eyes op wacht. Niet zoals
sneltoetsen, Window-Eyes laat het programma toe om te reageren op de toets, reageerd
dan pas en zal dan het specifieke informatie komen melden. Bv, wanneer u de pijltoetsen
gebruikt om de tekst te lezen in een documentn druk dan op de tab toets om naar een
dialoogscherm te gaan, of er word een commando gebruikt vanaf het toetsenbord
waardoor de focus wordt verplaats, zal Window-Eyes deze nieuwe informatie beschikbaar
krijgen door deze toetsen. Hieronder is hoe deze werken:
1.Je drukt op een cursor toets, zoals pijl omhoog of omlaag.
2.Het programma waar u in werkt met de cursor of waarmee acties worden
uitgevoerd door het toetsenbord te gebruiken om focus te krijgen.
3.Nadat het toetsenbord de focus heeft verplaatst, zal Window-Eyes de
nieuwe informatie komen te lezen.
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Verschil tussen Cursor- en Sneltoetsen
Een Window-Eyes cursor toets is een toetsaanslag waar Window-Eyes op wacht en
vervolgens op reageert. Niet zoals sneltoetsen, Window-Eyes laat u programma toe om
toetsen te ontvangen, vervolgens reageert hij, en leest dan de specifieke informatie
voor. Bijvoorbeeld, wanneer u gebruik maakt van de pijltoetsen in een tekstdocument,
druk op de tab toets om doorheen een dialoogscherm te gaan, of een commando geeft
waardoor de toetsenbord focus verandert, Window-Eyes is in de mogelijkheid om de
nieuwe informatie aan u te melden dankzij de cursortoetsen. Hoe cursor toetsen werken:
1.Je drukt op een vooringestelde toets, zoals de pijl omhoog of omlaag.
2.Het programma waarin je aan het werken bent verplaatst deze cursor of
onderneemt een actie dat u toetsenbord focus verplaatst.
3.Nadat de toetsenbord focus werd verplaatst zal, Window-Eyes de nieuwe
informatie komen melden.
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Window-Eyes heeft de mogelijkheid om 46 cursor toets definities op te slaan. We hebben al een
aantal van de meest gebruikte toetsen zoals, pijltoetsen, tab, pagina omhoog, pagina omlaag,
home en end toegewezen.
De overige cursor toetsen kunnen nog worden toegewezen aan u wensen, en Window-Eyes is in
de mogelijkheid om twee acties voor elke toets te gebruiken.
Om een toets toe te wijzen of aan te passen gaat u als volgt te werk:
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1. Druk Insert-W om het regelpaneel van Window-Eyes te openen.
2. Zorg ervoor dat het geavanceerd menu is ingeschakeld via het helpmenu.
3. Druk op F6 om in de boomstructuur te komen.
4. Druk op de letter C tot u hoort Cursor Toetsen.
5. Druk op de rechterpijl toets om deze uit te vouwen.
6. Druk op de pijl omlaag toets tot u hoort Toetsen opties.
7. Druk op de Tab toets om door elke besturing te komen in deze sectie, en dan kiest u voor de
toets die u wenst te gebruiken.
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De volgende lijst omschrijft alle mogelijke cursor types samen met hun acties:
· Niet gedefinieërd - Negeert de toetsaanslag.
· Voorafgaand Karakter voor - Het karakter links van de cursor zal gemeld worden
voor Window-Eyes te toets doorgeeft naar het programma.
· Voorafgaand karakter na - Geeft de toetsaanslag door aan het programma, dan
wordt het karakter gemeld links van de cursor.
· Karakter voor - Voices the character containing the cursor, then passes the
keystroke to the program.
· Karakter na - Geeft toetsaanslag door naar het programma, dan wordt het
karakter gemeld waar de cursor instaat.
· Volgend Karakter - Meld direct het karakter rechts van de cursor.
· Vorig woord - Meld het woord links van de cursor.
· Woord - Meld het woord waar de cursor instaat.
· Volgend Woord - Meld het woord rechts van de cursor.
· Vorige Lijn - Meld de lijn boven de cursor.
· Lijn - Meld de lijn waar de cursor instaat.
· Volgende lijn - Meld de lijn onder de cursor.
· Zin - Meld de zin waar de cursor staat.
· Paragraaf - Meld de paragraaf waar de cursor instaat.
· Naar Einde van de Lijn - Meld alle tekst vanaf het karakter waar de cursor staat
tot aan het einde van de lijn.
· Gemarkeerd - Meld de tekst die in het huidig gebruikersscherm gemarkeerd is
gebaseerd op standaard operating systeem of gebruikers gedefinieërde kleuren.
· Gemarkeerde Tekst - Meld de nieuwe geselecteerde of nieuwe ongeselecteerde
tekts, punctuatie, en spaties gevolgd door het woord geselecteerd of niet
geselecteerd of de tekst gemarkeerd is of niet.
· Cursor Positie - Meld de kolom en lijn coördinaten van de cursor.
· Veld Data - Meld het data veld dat de cursor bevat.
· Veld Naam - Meld de naam van het huidig veld dat links van de cursor staat
wanneer de cursor zich bevind in een veld data. De cursor toetsen werken ook in
de meeste dialoogschermen.
· Veld naam en Data - Meld beide zowel veld en data, in het veld dat de cursor
bevat.
· Titel/Status - Leest de titelbalk van het gefocused scherm en de titelbalk van het
actieve scherm.
· Spreek Scherm - Wanneer deze werd ingesteld, komt er de vraag om een scherm
te selecteren van 0-49; wanneer de toetsaanslag reageert, zal het geselecteerde
scherm worden uitgesproken.
· Activeer Scherm - Wanneer deze werd ingesteld, komt er de vraag om een
nummer van een standaard Window-Eyes scherm te kiezen van , 0-49; wanneer
de toetsaanslag reageert zal het gekozen scherm actief worden.
· Muis Naar Scherm - Wanneer deze werd ingesteld,komt er de vraag om een
nummer van een standaard Window-Eyes scherm te kiezen van, 0-49, wanneer de
toetsaanslag reageert, zal de muisaanwijzer naar de bovenkant van dat scherm
gaan.
· Muis Boven Links - Zal de muis direct verplaatsen naar de linker bovenkant van de
muisgrens maar er komt geen melding.
· Laad Set - Wanneer ingesteld, wordt er gevraagd naar de naam van een SET
bestand. Wanneer de toetsaanslag reageerd zal Window-Eyes het SET bestand
laden.
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· Negeer Spreek Scherm - Negeert nieuwe tekst in een spreekscherm voor twee de
lengte van de cursor vertraging.
· Sneltoets Uitvoeren - Voert de specifieke sneltoets uit. Wanneer deze is
ingesteld, zal er een lijstbox worden getoond met daarin alle beschikbare
sneltoetsen. U kunt hierdoor gaan met de pijltoetsen tot u komt bij de gewenste
en dan drukt u op enter.
· Word Uitgebreid - Leest alle opeenvolgende leestekens uit in een woord(of groep
van Karakters) indien de cursor op een leesteken staat, of leest alle
opeenvolgende tekst als de cursor niet op een leesteken staat. Dit is handig voor
toepassingen die dit soort tekens beschouwen als een apart woord.
· Office Attributen Status - Leest de attributen zoals Vet, Cursier, Onderlijnd,
Lettertype en Laat alles zien. Standaard zijn deze, CTRL-B, CTRL-I, CTRL-U, en
CTRL-SHIFT-* zijn ingesteld hiervoor in de Microsoft Word set bestanden. De
Office Attributen Status cursor toets optie geeft de mogelijkheid om de
lettergrootte te gaan bekijken. Standaard is deze CTRL-SHIFT-< , deze zal het
lettertype kleiner maken, en CTRL-SHIFT-> zal het lettertype vergroten.
· Office Slimme Tab - Het kenmerk van deze tekstcursor verandert afhankelijk van
de context van de cursor. Bijvoorbeeld, indien de cursor staat in een formulier
binnen Microsoft Word, dan zal Office Slimme Tab cursoring toets de huidige
besturing uitspreken. Indien de cursor in een tabel staat binnen Microsoft Word,
dan zal de Office Slimme Tab de nieuwe inhoud van de huidige cel uitsprekene.
Indien de cursor staat in het hoofddocument binnen Microsoft Word, dan zal de
Office Slimme Tab de cursor positie komen melden. Beide TAB en SHIFT-TAB zijn
toegewezen om deze actie te ondernemen in de Word set bestanden.
Afhankelijk van de actie die u selecteert, kan het nodig zijn om aanvullende informatie
te geven. om deze te doen, Tab naar, en activateer, ofwel de "Eerste actie info" of
"Tweede actie info" knoppen. Voor meer informatie over deze bekijk KB 1003 in het GW
Micro support knowledge base at http://www.gwmicro.com/kb/.
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Er zijn twee types van cursor vertragingen die een impact hebben op de toetsfunties. De
eerste vertraging, dewelke kan terug gevonden in de de Toetsen sectie die juist werden
beschreven, vertegenwoodigt hoelang Window-Eyes moet wachten na het uitvoeren van
de eerste actie om dan over tegaan naar de twee actie. Indien u, bijvoorbeeld, uw
programma extra tijd vereist om alles bij te werken op het scherm, kunt u aan WindowEyes laten wachten tot het eerste stuk tekst gesproken werd alvorens aan het tweede te
beginnen. Soms kan Window-Eyes reageren op de cursortoets voordat uw programma
voldoende tijd heeft gehad om de eerste actie te verwerken
Bijvoorbeeld, als u de pijl omlaag drukt, zal Window-Eyes een moment wachten voordat
de cursor omlaag is, en zal dan de nieuwe lijn met focus komen voorlezen.
Maar wat als het programma meer tijd nodig heeft om de cursor te verplaatsen, in dit
geval zal, Window-Eyes de hudige regel lezen volgens de instructie die werd
doorgegeven, maar het zal de lijn zijn waar u zich nog bevond voordat de cursor zich
verplaatst heeft.
Indien je dit opmerkt, kan je zorgen dat Window-Eyes een beetje langer moet wachten
alvorens te spreken. Om dit te doen:
1.Druk Control-Backslash voor het regelpaneel van Window-Eyes te openen.
2.Zorg dat de "Geavanceerde Opties" ingeschakeld staan in het "Help" menu.
3.Druk op F6 tot je hoort boomstructuur.
4.Druk op de letter C tot u bij de groep "Cursor toetsen" komt.
5.Druk pijl recht om deze groep open te vouwen.
6.Druk twee maal pijl omlaag om de focus te plaatsen op de "Opties"
element.
7.Tab tot, en pas deze aan, bij "Cursor vertraging" instellingen.

99 / 784

Handleiding

Cursor Toetsen binnen Standaardbesturingen

Onderwerp: Cursor Toetsen binnen Standaardbesturingen
Cursor Toetsen binnen Standaardbesturingen

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Doordat Window-Eyes al weet hoe hij standaard windows besturingen moet behandelen
zoals, aankruisvakken, radio knoppen, lijstboxen, enz., Window-Eyes zal automatisch de
cursor toetsen voor alle standaard besturingen uitschakelen behalve voor invoervelden,
en andere invoervelden. Bijvoorbeeld, indien u omhoog of omlaag gaat in een
lijstoverzicht wenst u niet dat Window-Eyes ook de huidige lijn komt uit te lezen. Maar in
een invoerveld wenst u dat Window-Eyes deze wel komt te volgen.
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Tot dusver hebben we gezien hoe we de informatie gaan lezen door met het toetsenbord,
met sneltoetsen en met de cursortoetsen te werken. Er zullen momenten komen dat we
wensen te zien wat en hoe iets wordt weergegeven, wanneer we een scherm gaan
verkennen dat wordt getoond.
De functie van de muisaanwijzer is normaal om te zoeken naar iconen, knoppen die
worden getoond, en linker en rechterklikken uit te voeren. Omdat de muisaanwijzer vrij
kan rond bewegen over het hele scherm, ook in gebieden waar er met een toetsenbord
geen focus kan verkregen worden, dit is ideaal om het scherm te verkennen zonder ergens
te klikken. Window-Eyes geeft u de mogelijkheid om met de muisaanwijzer tekst, menu
opties, knoppen en andere symbolen uit te lezen. Window-Eyes heeft de volgende
sneltoetsen voor gebruik van de muis, omhoog, omlaag, links en rechts, woord per woord,
icoon per icoon, en vele andere. U kan ook altijd gebruik maken van de standaard fysieke
muis of een touch pad indien je dit wenst zal Window-Eyes de tekst uitspreken onder de
muisaanwijzer. Opgepast, het vraagt wel enige oefening om deze functie onder de knie te
krijgen.
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Standaard is Window-Eyes ingesteld om de veranderingen van de muisaanwijzer te
melden.
Bijvoorbeeld, Window-Eyes zal dan komen melden zoiets als "pijl", bundel, grootte noord
zuid, enz.
Hieronder een lijst van de omschrijvingen en wat ze daarmee bedoelen:
· Pijl - De standaard Windows muisaanwijzer.
· Kruis - Geeft de mogelijkheid om precies te selecteren met de muis.
· Bundel - Geeft het scherm weer onder de muisaanwijzer en aanvaard invoer via
het toetsenbord.
· Grootte Noordoost Zuidwest - Geeft aan dat het scherm onder de muisaanwijzer
kan vergroot of verkleind worden door het slepen van rechts bovenaan of via de
linkerbendenhoek van het scherm.
· Grootte Noord Zuid - Geeft aan dat de rand van het scherm onder de
muisaanwijzer behandeld kan worden (bij het ingedrukt houden van de
linkermuisknop) omhoog of omlaag om de hoogte van het actieve scherm te
wijzigen.
· Grootte Noordwest Zuidoost - Geeft aan dat het scherm onder de muisaanwijzer
kan vergroot of verkleind worden door het slepen van de linker- of
rechterbenedenhoek van het scherm.
· Grootte West Oost - Geet aan de rand van het scherm onder de muisaanwijzer
behandeld kan worden (bij het ingedrukt houden van de linkermuisknop) om de
breedte van het actieve scherm aan te passen links of rechts .
· Zandloper - Geeft aan dat het syteem een taak aan het uitvoeren is.
· App starten - Geeft aan dat er een applicatie wordt gestart.
· Grootte Alle - Geeft aan dat het scherm onder de muis kan verplaatst worden in
elke richting als je de linkermuisknop ingedrukt houd.
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De volgende toetsen zijn essentieel voor het lezen van karakters, lijnen, of woorden,
zinnen en paragrafen met de muisaanwijzer.
· Vorig karakter: numerieke linker pijl (4)
· Huidig karakter:Control-Insert-Numeriek pad-midden (5)
· Volgend karakter:Next Character: Numerieke pijl rechs (6)
· Vorig Woord:Insert-Numeriek pad linker pijl (4)
· Huidig Woord: Insert-Numeriek pad midden(5)
· Vorige Woord:Insert-Numerieke rechter pijl (6)
· Vorige Lijn: Numerieke pijl omhoog (8)
· Huidige Lijn: Numeriek pad midden (5)
· Volgende Lijn: Numerieke pijl omlaag (2)
· Vorige Zin: Insert-Numerieke Einde (1)
· Huidige Zin: Insert-Numerieke pijl omlaag (2)
· Volgende zin: Insert-Numerieke pagina omlaag (3)
· Vorige Paragraaf: Control-Insert-Numerieke Einde (1)
· Huidige Paragraaf: Control-Insert-Numerieke pijl omlaag (2)
· Volgende Paragraaf : Control-Insert-Numerieke pagina omlaag (3)
Hou er rekening mee dat bovenstaande toetsen de muisaanwijzer verplaatst en niet de
cursor.
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Hoe gebruiksvriendelijk het nu al lijkt dat de muis naar een specifieke eenheden of tekst
kan gaan, toch zijn er altijd momenten waarop u deze soms nog wel even wenst naar
links, rechts, omhoog of omlaag of zelf naar een specifieke pixelpositie wenst te sturen.
Dit is handig als er geen tekst elementen op het scherm te vinden. Door het gebruik van
onderstaande commado's te gebruiken kan u pixel per pixel gaan uitlezen:
· Verplaatst Muis Omhoog: Control-Shift-Numpad-Pijl omhoog
· Verplaatst Muis Omlaag: Control-Shift-Numpad-Pijl omlaag
· Verplaatst Muis Links: Control-Shift-Numpad-Pijl links
· Verplaatst Muis Rechts: Control-Shift-Numpad-Pijl rechts
Window-Eyes kan ook de muis positie komen melden dit is dan wel in X en Y coördinaten
op het scherm. Om deze informatie te horen druk u op Control-Insert-Numerieke-Plus.
Deze toetsaanslag is heel helpvol om te horen of de muis wel echt verplaatst over het
scherm, alhoewel Window-Eyes weinig zal komen melden indien deze over een leeg deel
van het scherm navigeert.
Standaard binnen Window-Eyes is de muis geconfigureerd om de muis met 5 pixels te
gelijkt te verplaatsen. Deze toetsen die de verplaatsing doen van de muis kunnen ook
worden aangepast, hoewel dan deze afstand kan vergroot of verkleind worden. Om deze
aan te passen doet u het volgende:
1.Druk Control-Backslash om het regelpaneel van Window-Eyes te openen.
2.Zorg dat de geavanceerde opties aan staan in het menu help.
3.Druk op F6 tot u hoort boomstructuur.
4.Druk op M tot u hoort "Muis" groep.
5.Druk op pijl rechts om deze te openen.
6.Druk op pijl omlaag tot u komt bij "Beweegeenheden."
7.Tab doorheen deze en past, de omhoog, omlaag, links en rechts
verplaatsingen aan.
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Window-Eyes laat u met de muis doorheen eenheden gaan die ook wel clips worden
genoemd. Een clip is definieërd als één van twee dingen: een grafish icoon, zoals een
werkbalk afbeelding, of een blok van tekst met hetzelfde letterype of kenmerk. Maak
gebruik van onderstaande commado's om de muis doorheen deze clips te gaan met
Window-Eyes:
· Vorige Clip: Insert-Numerieke Home
· Huidige Clip: Insert-Numerieke pijl omlaag
· Volgende Clip: Insert-Numerieke pijl omhoog
Gebruik maken van de clips is een snelle manier om afbeeldingen te ontdekken of zelfs
veranderingen in de tekstopmaak op het scherm. Vele programma's gebruiken iconen om
zowel informatie te tonen aan de gebruiker en ook dat deze hiermee kan een interactie
ondernemen.
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Window-Eyes kan de muisaanwijzer naar dezelfde positie verplaatsen als de toetsenbord
cursor,en andersom. Bijvoorbeeld, indien de cursor in een invoerveld staat, kan je de
aanwijzer sturen zoals je zou gebruik maken van een muis om te zien wat hier rond dit
invoerveld vermeld staat. Om dit te doen, drukt u op de Muis naar Focus commando,
dewelke standaard Insert-Numerieke plus is. Aan de andere kant, indien de muis staat op
een gebied met tekst of een ander scherm waarheen je de cursor wenst naar de
verplaatsen, drukt u op de Focus naar Muis sneltoets, dewelke standaard Numerieke Plus
is.
Nota: hou er rekening mee dat Window-Eyes zal proberen om ofwel de muis of je
toetsenbord focus, zal willen verplaatsen, maar er zijn momenten dat deze actie niet
werkt.
Indien dit voorvalt, Window-Eyes zal je hierop alert maken, en geen van beide zal dan
verplaatst worden.
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Window-Eyes geeft je ook de mogelijkheid om de muisaanwijzer te sturen naar een
tooltip. Deze heel handig wanneer er een ballon verschijnt in de systeembalk met zoiets
als, "Klik hier om een taak uit te voeren." Bijvoorbeeld, als de automatische updates
aanstaan, kan hier een ballon verschijnen met daarin , "Updates voor de computer zijn
gedonwloaded en klaar voor installatie. Klik hier om deze updates te bekijken en te
installeren. " Wanneer je dit bericht hoor, druk dan op de Muis naar Focus tweemaal.
Window-Eyes zal dan komen melden , "Aanwijzer gestuurd naar tooltip," en de aanwijzer
zal dan geplaatst worden in het midden van de tooltip. Op dit punt kan je dan een Enkel
Linkerklik uitvoeren, dewelke standaard de Numerieke-Slash is.
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De physieke muisaanwijzer is vrij om over het computerscherm te gaan. Soms kan het zijn
dat je misschien deze wenst te beperken. Bijvoorbeeld, wilt u misschien alleen de items
verkennen in het actieve programma, het scherm dat u toetsenbord focus heeft, een
gebruikersscherm, of het hele scherm. De Muisbegrenzer Sneltoets, dewelke standaard,
Control-Shift-B is, zal deze schakelen tussen de verschillende begrenzingen:
· Actieve Scherm - Het hoofdscherm van u applicatie. Het scherm bevat typisch
andere componenten, zoals een menubalk, werkbalk, document gebied, en
statusregel. Het actieve shcerm is geselecteerd als de standaard muisbegrenzer.
· Gefocused Scherm - Het scherm dat de toetsenbord focus heeft. Bijvoorbeeld,
het document gebied van u programma. Niet zoals het actieve scherm, het
gefocused scherm bevat geen andere componenten.
· Gebruikersscherm - een gebruikers gespecifieërd gedeelte van een scherm.
Bekijk KB 1003 voor meerdere details over het opzetten en instellen van een
gebruikersscherm.
· Volledig Scherm - Het volledig scherm, inclusief elk zichtbaar scherm, zelfd
degene dit geen deel uitmaken van het actieve programma.
Naast de mogelijkheid om de muisaanwijzer positie te beperken, omvat Window-Eyes ook
de volgende sneltoetsen om snel u muisaanwijzer naar de vier hoeken van het actieve
gekozen begrenzing te sturen:
· Boven Links: Numerieke-Home
· Boven Rechts: Numerieke-Pagina Omhoog
· Onder Links: Numerieke-End
· Onder Rechts: Numerieke-Pagina Omlaag
Het is soms een goed idee om de muisaanwijzer te sturen naar een van de hoeken van het
begrenst gebied indien u dit niet wenst te gebruiken. Vele programma's, zeker degene die
veel muis activiteit vereisen, zullen aannemen dat ze zicht moeten gedragen op een
bepaalde manier als uw muis ergens in het midden van het scherm staat. Het verplaatsen
van de muis zal de kans verminderen dat er een ongebruikelijk of verwarrend gedrag van
de toepassing zal optreden zodat er geen verwarring onstaat voor Window-Eyes.
Je kan de muis verplaatsen naar het begin of einde van de lijn of hetgeen tekst bevat
door gebruik te maken van de sneltoetsen Muis naar Begin van de lijn of Muis naar het
Einde van de Lijn, dewelke respectievelijk Alt-Insert-Numerieke-Home en Alt-InsertNumerieke-pagina omhoog zijn standaard. De verplaatsing is gelimiteerd tot de linker en
rechterkant van de huidige muisbegrenser instellingen.
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Indien je weet dat er een specifieke tekst op het scherm staat, kan u hiernaar zelf
manueel gaan zoeken. Maar daar tegenstaand kunt u ook gebruik maken van de Zoek Muis
Dialoog, dewelke u activeert met de Control-Shift-F. Indien u dit doet zal er een
dialoogscherm geopend worden en deze komt dan vragen naar welke tekst u wenst te
gaan zoeken, deze moet u hier dan ingeven. Doorheen dit dialoogscherm kunt u tab
drukken en ook komt u dan speciale kenmerken tegen zoals, vet, onderlijnd,
gemarkeerd, enz. U kan ook de muisgrens gaan instellen waar deze dan moet gaan naar
kijken om de zoekopdract te vergemakkelijken. Tot slot, kunt u beginnen met het zoeken
zowel voorwaarts als achterwaarts. Indien de tekst werd gevonden zal de muisaanwijzer
hierover worden gepositioneerd. Anders zal Window-Eyes komen melden dat het niet
mogelijk was om de tekst te vinden en de muisaanwijzer zal dan niet verplaatst worden.
U kan deze zoekopdracht blijven herhalen door Insert-F te drukken. Window-Eyes zal
blijven verder zoeken naar de tekst die u hebt opgegeven in dezelfde richting. Indien u
bijvoorbeeld een achterwaartse zoekopdracht hebt ingegeven, zal "Window-Eyes," en
Insert-F blijven zoeken op de achterwaartse manier.
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Als u niet in de mogelijkheid bent om de muis te bewegen per karakter, woord, lijn, zin,
paragraaf, icoon, clip en pixel is er ook de mogelijkheid om deze in vier richtingen te
bewegen door het gebruik van de fysieke muis. Window-Eyes heeft verschillende functies
die de bruikbaarheid vergroten. Bovendien zijn er veel slechtziende gebruikers die een
combinatie van de fysieke en de gewone muis sneltoetsen een veel efficiëntere manier
van werken vinden.
Als u probeert om de muisaanwijzer direct over het scherm van links naar rechts te
bewegen, zult u waarschijnlijk merken dat deze de neiging heeft om omhoog of omlaag te
dwalen in plaats van te bewegen in een rechte horizontale lijn. Om de vergrendeling los
te zetten druk u op een willekeurige toets.
Zoals u kan raden een druk op de sneltoets horizontaal vastzetten sneltoets voorkomt dat
deze horizontaal kan bewegen. Hetzelfde als met de vertikaal vastzetten sneltoets, deze
commando's zijn standaard niet gedefinierd.
Hint: Hoewel het mogelijk is om met de muis direct te bewegen in welke richting dan ook,
kan het zijn dat het lijkt of de muis over de iconen of tekst aan het vliegen is en u geen
tijd geeft bij het zoeken naar iets speciefiek. Het is mogelijk om deze snelheid aan te
passen in het menu van Windows Configuratiescherm, onder Muis. Niet in het menu van
Window-Eyes, probeer het nummer nul ipv het standaard getal welke vijf bedraagt.

121 / 784

Handleiding

De WE Cursor of de Muis

Onderwerp: De WE Cursor of de Muis
De WE Cursor of de Muis

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Soms kan je ondervinden dat het niet handig is om de muis over het scherm te
verplaatsen, of misschien wens je twee aanwijzers om zo verschillende locaties terug te
kunnen vinden.
Window eyes heeft WE cursor om dit probleem op te lossen. Om deze te activeren drukt u
op de numerieke min, deze is de standaard sneltoets. Deze sneltoets schakel tussen de
muisaanwijzer en de WE cursor. Je kan gebruik maken van de muisaanwijzer sneltoets om
de we cursor over het scherm te verplaatsen. Indien je deze beide wenst te
synchroniseren druk je op de volgende sneltoets, insert-numerieke min. Deze zal dan the
inactieve aanwijzers naar de actieve aanwijzer verplaatsen. Bijvoorbeeld, indien u
gebruik maakt van de we cursor en je hebt op de insert-numerieke min gedrukt, zal de
muisaanwijzer naar de we cursor gaan. Aan de andere kant, indien u gebruik maakt van de
muisaanwijzer en je drukt de sneltoets zal dit de we cursor naar de muis brengen.
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Eenmaal dat u een icoon op het scherm gelokaliseerd hebt, wilt u daarop klikken. Dit
houdt in dat u normaal gewoon op een van de muisknoppen moet drukken. Bij het leren
over hoe u met de programma's moet werken zal u ook leren welke knop welke functie
uitvoert. Eenmaal u weet welke knop u moet gebruiken, kan u deze gaan indrukken op de
muis. Indien u de voorkeur geeft aan het toetsenbord, dan kan u gebruik maken van de
sneltoetsen die in Window-Eyes voorzien zijn.
Window-Eyes heeft drie sneltoetsen voor de enkele muisklik voorzien, voor elk van de
drie muisknoppen die er aanwezig zijn op de muis. Schrik niet als u muis maar twee
knoppen heeft, aangezien de meeste voorzien zijn van maar twee knoppen. De linker en
rechter knoppen zijn de meest gebruikte. Om de linkerklik uit te voeren drukt u op het
numrieke toetsenbord /. Window-Eyes meldt "links" en Windows of u applicatie zal dan de
functie uitvoeren die hier aangekoppeld is. Om rechts te klikken drukt u op het numerieke
toetsenbord het sterretje.
Het dubbel klikken kan ook op drie manieren worden uitgevoerd. Natuurlijk kan u ook snel
tweemaal op de muis knop drukken. Of u kan de dubbele klik sneltoets gaan definieëren in
de sneltoetsen onder de muis sectie. Houd er rekening mee dat deze niet ingesteld zijn
standaard.
Sommige programma's geven u ook de mogelijkheid om de SHIFT of control toets in te
drukken bij het klikken van een muisknop. Om deze uit te voeren met Window-Eyestoetsen, moet u deze nog gaan definieëren..
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Instructies om taken uit te voeren in Windows programma's omvatten vaak het slepen van
tekst of iconen. Waar dit op neerkomt is het plaatsen van de aanwijzer op een item, het
inhouden van de muisknoppen, het verplaatsen van de aanwijzer naar een andere locatie
met de knop ingedrukt, en deze dan loslaten. Om de muisknoppen vast en los te zetten,
drukt u, insert-1 numerieke/. Om dit samen te doen met de rechtermuisknop, drukt u
insert-numerieke*. De middelste muisknop kan ook worden ingeschakeld maar deze is
standaard niet gedefinieerd.
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Window eyes geeft je recht toe recht aan methode om het uitvoeren van het slepen en
neerzetten makkelijk uit te voeren.
1. Verplaats de aanwijzer naar het element of tekst dat u wenst te selecteren.
2. Druk de sneltoets muis slepen en neerzetten, dewelke standaard, insert-numerieke
delete is. Window eyes zal komen melden, geselecteerd.
3. Verplaatst de aanwijzer naar waar je het element wenst neer te zetten, of het einde
van de tekst die u wenst te selecteren.
4. Drukken nogmaals op de sneltoets slepen en neerzetten.
5. Een dialoog scherm zal geopend worden. Kies, neerzetten, en druk enter.
Nota, hou er rekening mee om dit succesvol tot een goed einde te brengen moeten zowel
start als eind positie zichtbaar zijn. De operatie zal niet worden voltooid indien geen van
beide gebieden zichtbaar is.
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Tot dusver hebben we in deze handleiding, laten zien hoe Window-Eyes de spraak stuurt
via een spraaksynthesizer, dit zowel via het toetsenbord als het scherm. We hebben plaats
gelaten in het programma Window-Eyes om uw spraak en verder uit te breiden via de
uitspraak woordenboeken. U kan de uitspraak van de hele woorden, enkele karakters,
toetsen, en grafische elementen aanpassen. Om deze optie te kunnen gebruiken moet u
er voor zorgen dat de geavanceerde opties in het regelpaneel van Window-Eyes
ingeschakeld zijn.
1. Druk insert-we om het regelpaneel van Window-Eyes te openen.
2. Om het menu help te openen.
3. Ga met de pijl omlaag tot u hoort geavanceerde opties.
4. Indien deze niet is geselecteerd, druk gewoon op de enter toets om deze actief te
maken. Druk Escap om het menu te verlaten
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Voor we de verschillende woordenboeken van Window-Eyes worden beschreven, dient u
na te gaan hoe u de defenties wenst te accociëren. Standaard, zijn alle woordenboeken
globaal en worden dus gebruikt door alle programma's. Indien dit is wat u wenst, dan kan
u dit hoofstuk overslaan. Indien je een nieuwe of meerdere woordenboeken wenst te
maken voor een specifiek programma, dan zullen de volgende stappen moeten worden
ondernomen, een nieuw set bestand voor het programma en de daarbij horende
woordenboek en deze samen associeëren:
1.Druk op Insert-W om het regelpaneel van Window-Eyes te openen.
2.Open het Help menu met Alt-H, en vervolgens met de pijl omlaag tot u
komt bij "Geavanceerde Opties." Druk dan op Enter en vervolgens op
Escape.
3.Druk op Alt-E om naar de de boomstructuur te gaan.
4.Druk op de pijl omhoog / omlaag tot u komt bij accosiatie en dan drukt u
op pijl rechts om deze te openen.
5.Druk dan pijl omlaag om naar de huidige Associatie te gaan.
6.Tab tot u komt bij het invoerveld Set bestand, en geef deze een naam,
deze zal dan worden weggeschreven als een nieuw setbestand met
specifieke instellingen. Indien u zich bevind in Microsoft Outlook,
bijvoorbeeld, het setbestandsnaam zal dan als volgt noemen "outlook.set."
Er zijn geen relels voor het benoemen van setbestanden, enkel dat deze
moeten eindigen op .set. Het is aan te raden om de naam zo kort mogelijk
te houden, om nadien het sneller terug te vinden indien u wijzigingen
wenst aan te brengen later of een andere Window-Eyes gebruiker wenst
deze aan te passen.
7.Tab dan naar de Associatie combobox, en selecteer hoe u wenst dat
Window-Eyes met het actieve programma associeert met het setbestand.
8.Activateer de Opslaan knop of druk op Control-S om het nieuwe setbestand
aan te maken alsook de programma associatie.
9.Druk op Alt-E om terug te gaan naar de boomstructuur.
10.Druk pijl omhoog / omlaag tot u komt bij Woordenboeken en druk dan pijl
rechts om deze te openen.
11.Druk dan pijl omlaag tot u hoort Status.
12.Tab naar Inclusief Programma Woordenboek en deze is een aankruisvak,
kruis deze aan door op de spatiebalk te drukken, dit kan u doen voor elk
type van programma.
13.Druk Press Alt-E om terug te gaan naar boomstructuur.
14.Druk pijl omlaag en ga naar het woordenboek dat je wenst te bewerken.
15.Druk op Alt-P om er zeker van de zijn dat het programma woordenboek
actief is.
16.Tab dan naar het bestandsnaam invoerveld, en geef een naam voor het
woordenboek dat u wenst te maken. Hetzelfde als bij setbestanden, er
zijn geen regels voor de namen maar de extensie moet wel de volgende
zijn; als volgt. .chr voor karakterwoordenboeken, .clr voor
kleurwoordenboeken, .dic voor uitzonderingswoordenboeken, .gra voor
grafische woordenboeken, en .key voor toetslabelswoordenboeken.
17.Druk Control-S om de nieuwe woordenboeken op te slaan.
18.Herhaal de vorige vijf stappen voor elk type van woordenboek dat u wenst
aan te maken.
19.Druk op Escape om het regelpaneel van Window-Eyes te minimaliseren en
terug te gaan naar het vorige actieve programma.
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Afhankelijk van wat u noden zijn, Window-Eyes zijn woordenboeken kunnen individueel
worden aan en uit gezet. Standaard zal, Window-Eyes enkel de woordenboeken laten
zien die globaal worden gebruikt, omdat deze in de meeste gevallen worden gebruikt. U
kan ook Window-Eyes aanpassen om de woordenboeken te laten zien voor een actief
programma. om deze opties in te stellen doe je het volgende:
1.Druk op de Bewerk Woordenboek sneltoets, deze is standaard ControlShift-E.
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Sommige spraaksynthesezers maken minder fouten dan anderen, maar geen van alle
spreek elk woord correct, zelfs sommige woorden worden op een bepaalde manier
uitgesproken. En het is veilig om te melden dat er in de nabije toekomst geen systeem zal
zijn dat elk woord precies zal uitspreken zoals het hoort.
Indien u een woord vind dat fout wordt uitgesproken door uw synthesizer, kunt u gebruik
maken van de volgende procedure om deze te corrigeren:
1.Druk op de Bewerk Woordenboek sneltoets dewelke standaard ControlShift-E is,
2.Druk op pijl omlaag tot u komt bij Uitzonderingen.
3.Tab tot u hoort Origineel, dit is een invoerveld en hier kan u het woord in
typen dat fout worden uitgesproken.
4.Tab verder naar Vervanging, dit is ook een invoerveld en typ hierin het
woord zoals u wenst dat het wordt uitgesproken. Hou geen rekening met
de spelling van de vevangende tekst, het doel is om de uitspraak goed te
krijgen.
5.Tab verder naar de Update ingang en druk dan op de spatiebalk om het
woord toe te voegen aan het uitzonderingen woordenboek.
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Het toetslabel woordenboek geeft u de mogelijkheid om Window-Eyes te laten zeggen
wanneer er op een toets wordt gedrukt. Deze functie is zeer handig om sommige
toetsaanslagen die een speciale functie uitvoeren zoals bv Contrl - c kopieërt de tekst
naar het klembord, om u hieraan te laten herrinneren kan je dan hierbij zetten
gekopieërd naar klembord wanneer je drukt op control -c.
Om een nieuwe toetslabel te maken doe u het volgende:
1.Druk op Control-Shift-E om het woordenboek te openen.
2.Druk pijl naar rechts om deze te openen.
3.Druk pijl omlaag tot u komt bij toetslabel optie en druk enter.
4.Tab tot u komt bij Vang toets knop en druk dan op de spatie balk.
5.Druk de toets in die u wenst te definiëren.
6.De focus zal dan komen te staan bij het invoerveld origineel, daar kan u
zien welke toets u hebt ingedrukt.
7.Tab dan naar het vervanging invoerveld, en typ hierin wat er moet worden
gemeld.
8.Tab dan naar de Update ingang knop en druk op de spatiebalk om deze toe
te voegen aan het woordenboek.
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Het Karakter woordenboek functioneert hetzelfde als het uitzonderingswoordenboek.
Het verschil is dat Window-Eyes gebruik maakt van het karakterwoordenboek om de
uitspraak van een Unicode karakter, of deze is omgeven door andere tekens of alleen
staat op het scherm.
Om een ingang toe te voegen doe je het volgende:
1.Druk op de Bewerk Woordenboek sneltoets dewelke standaard ControlShift-E is,
2.Druk pijl naar rechts om deze te openen.
3.Druk pijl omlaag tot u komt bij Karakter Optie.
4.Tab tot u komt bij "Origineel" invoerveld, en typ hierin het karakter dan u
wenst aan te passen. Als de muisaanwijzer op een karakter staat druk u
gewoon op ctrl-shift-e en dan word het karakter al ingevuld.
5.Tab verder naar "Vervanging" invoerveld, en typ hierin de tekst die
Window-Eyes zou moeten uitspreken als hij dit karakter tegenkomt.
6.Tab verder naar de "Update Ingang" knop, en druk op de spatiebalk om
deze toe te voegen aan het woordenboek.
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Het graphic woordenboek geeft u de mogelijk om grafische elementen te benoemen in
programma's en Windows om meer visuele informatie te vergaren. Grafische elementen
worden het meest gebruikt in e-mail programma's om aan te duiden ongelezen berichten,
bijlagen, berichten prioriteit, enz. Je kan ook grafische elementen terug vinden in u
tekstverwerker, zoals vet, onderlijnd, cursief en andere tekst attributen. Indien u
grafische instellingen zijn ingesteld op uit, zullen er geen indicaties worden
aangekondigd. Indien de grafische instellingen ingesteld zijn op enkel woordenboek,
zullen enkel de grafische elementen die benoemd zijn worden vermeld. Window-Eyes zal
alle niet benoemde grafische elementen verder als volgt vernoemen, grafisch. Ongeacht
wat er in het grafische woordenboek staat, je kan vertrouwen op de de Clip en Icoon
Vorige/Volgende muis sneltoetsen om de grafische status van elementen te horen die niet
benoemd zijn.
De stappen die u moet ondernemen om een grafisch worodenboek te maken zijn gelijk
aan de andere woordenboeken. Hoewel je niet kan typen in een grafisch element zoals
een omschrijving toe te voegen als bij de anderen kan je wel zorgen dat je deze via
Window-Eyes kan labellen en zo deze laat uitspreken
Om deze zo te gaan labellen doe we het volgende:
1.Plaats de muis op het grafisch element dat u wenst te gaan benoemen.
2.Druk op Control-Shift-E om het grafische woordenboek te openen in het
regelpaneel.
3.U focus zal dan staan op "Spreek Label" invoerveld. Typ hierin de tekst,
indien mogelijk, en Window-Eyes zal deze dan zo in de toekomst gaan
uitspreken bij het tegenkomen van dit symbool.
4.Indien u een braille eenheid hebt geconnecteerd, Tab tot u komt bij
"Braille Label" invoerveld, en geef hierin de naam die Window-Eyes zou
moeten tonen op de Braille eenheid bij het tegenkomen van dit element.
5.Tab tot u komt bij "Update Ingang" knop, en druk dan op de spatiebalk om
deze nieuwe ingang tot te voegen aan het woordenboek.
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Windowsgebruikt drie kleuren om alle andere kleuren te maken, deze zijn rood, groen en
blauw. Elke kleur heeft een numerieke waarde, van 0 tot 255. Bijvoorbeeld, R0,G0,B0 zal
dan volledig zwart zijn, en R255,G255,B255 heel wit. In het algemeen zijn 16,777,216
mogelijke combinaties van deze kleuren. Meerendeels heeft een numerieke combinatie,
dit maakt het soms heel moeilijk om niet te zeggen onmogelijk voor iemand die naar het
computerscherm ziet welk de achtergrond of voorgrondkleur is. Daarom heeft WindowEyes een revolutionair kleurenwoordenboek dat niet enkel de kleuren bij naam herkend
maar ook de teint van een bepaalde kleur. Bijvoorbeeld, in plaats van r255,g0,b0 voor de
kleur rood, zal Window-Eyes komen melden, "rood." in plaats van, r100,b10,g10, WindowEyes zal dan komen melden een teint van rood.
Standaard bevat Window-Eyes en uitgebreid woordenboek dewelke ook voorzien is van
honderden unieke kleuren. Gebruik de volgende procedure om een bestaande kleur of
een nieuwe toe te voegen:
1.Druk op Control-Shift-E om het woordenboek te openen.
2.Druk pijl rechts om deze groep te openen.
3.Druk pijl omlaag tot u hoort Kleuroptie.
4.Indien de muis is gepositioneerd op een clip bij het openen van het
kleurenwoordenboek, kies dan tussen voorgrondkleur of achtergrond
kleure, naargelang de kleur die u wenst aan te passen in het woordenboek.
5.Tab tot u hoort omschrijvings invoerveld, en geef de naam in die u hiermee
wenst te associëren.
6.Tab tot bij "R," "G," en "B" invoervelden om de veranderingen van de
respectievelijke waarden van de RGB kleuren.
7.Tab tot bij "Update Ingang" knop, en druk op de spatiebalk om deze nieuwe
kleur toe te voegen aan het woordenboek.
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Hoewel we ons tot nog toe enkel maar op spraak hebben gericht, beschikt Window-Eyes
ook over een uitgebreide lijst van functies voor de Braille gebruikers.
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Window-Eyes Braille output kan worden voorgesteld op drie manieren of modes:
Gestructureerd, Lijn, en Spraak. Door gebruik te maken van de sneltoets Schakel
Brailleweergave mode, dewelke afhankelijk is van de brailleeenheid die u gebruikt.
Window-Eyes onthoud ook de laatste instelling die gekozen werd en zal nadien zo ook
terug opstarten.
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Gestructureerde mode toont de informatie op een lineaire manier terwijl u navigeert over
het scherm, een lijn per keer, een besturingselement per keer. Besturingselementen,
veldnamen, informatie, en tekst zullen worden getoond, elk van hun gescheiden door een
aangewezen karakter, creëren een soort hiërachische weergave van alle gegevens.
Gestructureerde mode is standaard mode.
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De informatie voor de Lijn Mode wordt gebaseerd op een enkele lijn in het actieve scherm
door het combineren van zowel besturingselementen en tekst in een volledige tactiele
representatie van de fysieke lay-out zoals op het scherm. Als extra, facultatieve gegevens
indicatoren duiden op de aanwezigheid van aanvullende informatie van links of rechts van
wat er momenteel wordt weergegeven. Cursor routing toetsen kunnen worden gebruikt
om specifieke acties of besturingen uit te voeren (zoals het activeren van een knop).
Word Mode en Kortschrift Braille zijn automatisch uitgeschakeld in de Lijn Mode.
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Spraak Box mode biedt een virtuele buffer voor een herziening van de laatste 1000
karakters (standaard) die werden gestuurd naar de synthesizer. Wanneer de Spraak Box
Mode is ingeschakeld, zal deze geplaatst worden aan het einde van de karakter buffer. U
kan dan naar links scrollen om verder terug te gaan, of naar rechts scrollen om verder
vooruit te gaan. Naar boven aan het scherm brengt u naar het begin van de buffer, als u
dan naar Onderkant van het scherm drukt gaat u naar het einde (waar u eerst gestart
bent). Vorige lijn zorgt ervoor dat u naar de bovenkant van het scherm gaat, en als extra,
zal de tekst vernieuwd worden. Volgende lijn zal ook de tekst vernieuwen en zal
hetzelfde zijn als Onderkant van het scherm, en dan wordt u geplaatst aan het einde van
de buffer. U kan schakelen tussen Kortschrift Braille aan of uit, als ook tussen 8 en 6 punts
Braille, juist zoals in gelijkwelke ander mode. Andere Braille functionaliteiten zullen wel
worden genegeerd.
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Voor u de Window-Eyes Braille instellingen kan bekijken of aanpassen, moet u eerst een
Brailleeenheid selecteren waarmee Window-Eyes dan zal communiceren. Om dit te doen:
1. Druk op Control-Backslash om het regelpaneel van Window-Eyes te openen.
2. Druk op F6 tot u in de boomstructuur ben.
3. Druk A om de groep Apparaten te selectern.
4. Druk op rechterpijl om deze groep te openen.
5. Druk pijl omlaag en ga naar "Braille eenheden".
6. Dan drukt u op tab om verder naar de sectie Eenheden te gaan en kies hier uw Braille
Eenheid, en indien nodig stel de benodigde parameters in.
7. Tab naar de "Activeer" knop en druk op de spatiebalk om deze te activeren.
8. In het resultaat scherm dat wordt getoond, klikt u op "behoud wijzigingen" indien de
Braille eenheid wordt aangestuurd. Indien dit niet het geval is wacht dan 15 seconden en
dit scherm verdwijnt zelf of druk op de tab om af te wijzen.
Het vervolg van Braille instellingen opties kan u terug vinden in het regelpaneel van
Window-Eyes. Om deze te kunnen bekijken doet u het volgende:
1. Druk Control-Backslash om het regelpaneel te openen.
2. Druk F6 tot u in de boomstructuur bent.
3. Druk B om de focus naar de "Braille" groep te brengen.
4. Druk op de pijl rechts om deze groep te openen.
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Automatisch Cursorroutering
Automatisch Cursorroutering verplaatst de programma cursor (eerder dan de
muisaanwijzer) automatisch naar nieuwe lijnen, dewelke u de mogelijkheid geeft om het
document continue te lezen. Met andere woorden, de cursor verplaatst samen met u.
Zich baserend op de programma cursor betekend dit dat u de mogelijkheid heeft om te
navigeren door het hele document en niet alleen bij de tekst die op het scherm staat. De
sneltoetsen, vorige en volgende lijn, als ook het naar rechts scrollen, zal de cursor
automatisch aan het begin van de nieuwe lijn plaatsen. Bij het naar links scrollen zal de
cursor aan het einde van de lijn komen te staan. Applicaties zonder cursor, of welke deze
functie zouden uitschakelen, zal ervoor zorgen dat de muisaanwijzer zal gebruikt
worden. De Automatische Cursor Optie kan worden toegewezen aan een Braille Sneltoets.
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Automatisch Cursorroutering
Automatisch Cursorroutering verplaatst de programma cursor (eerder dan de
muisaanwijzer) automatisch naar nieuwe lijnen, dewelke u de mogelijkheid geeft om het
document continue te lezen. Met andere woorden, de cursor verplaatst samen met u.
Zich baserend op de programma cursor betekend dit dat u de mogelijkheid heeft om te
navigeren door het hele document en niet alleen bij de tekst die op het scherm staat. De
sneltoetsen, vorige en volgende lijn, als ook het naar rechts scrollen, zal de cursor
automatisch aan het begin van de nieuwe lijn plaatsen. Bij het naar links scrollen zal de
cursor aan het einde van de lijn komen te staan. Applicaties zonder cursor, of welke deze
functie zouden uitschakelen, zal ervoor zorgen dat de muisaanwijzer zal gebruikt
worden. De Automatische Cursor Optie kan worden toegewezen aan een Braille Sneltoets.
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Wanneer de functie Heel Woord Mode is ingeschakeld, zal Window-Eyes altijd het hele
woord laten zien, in plaats van dat deze worden afgekort aan het einde van de Braille
eenheid. Deze functie maak het lezen doorheen de informatie veel makkelijker als de
woorden volledig worden weergeven.
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Horizontal Scrollen geeft aan hoe Window-Eyes de braille eenheid zou moeten gebruiken
bij het scrollen. Bijvoorbeeld, wanneer je op de pijl naar rechts drukt in een
tekstverwerker, zal de cursor naar rechts gaan van het scherm en zal u niet wensen dat
deze van de eenheid verdwijnt. U wenst de informatie constant beschikbaar te hebben
hoe u ook doorheen de tekst gaat.
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Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal u braille eenheid een nieuwe lijn van tekst laten
zijn op het scherm.
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In Windows, als u rond tabt doorheen verschillende besturingselementen, zal u wensen
dat Window-Eyes weet hoe deze informatie zal moeten komen tonen op de braille
eenheid. Elke besturing kan worden opgedeeld in drie delen van informatie:
· Veld Type(aankruisvak, invoerveld, enz.)
· Veld Naam (Naam, telefoonummer, enz.)
· Veld Data (Inhoud van de besturing zoals de naam van een persoon of een
telefoonummer.)
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De besturingsvolgorde optie geeft u de mogelijkheid over hoe de drie delen van
informatie moeten worden weergegeven. Er zijn zes opties waar u uit kan kiezen. De
standaard die wordt getoond is besturingstype, naam en data indien deze data bevat.
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Niet enkel kan u de volgorden instellen in welke Window-Eyes deze moet tonen, maar ook
of de informatie moet worden getoond. Schakel de Inclusief naam en Inclusief Type aan of
uit naargelang u zelf wenst hoe deze moet worden weergegeven.
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Inclusief Index

Onderwerp: Inclusief Index
Inclusief Index
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De Inclusief Index optie geeft u de mogelijkheid om om de Index markeringen te tonen in
lijstboxen, lijstoverzichten, boomstructuur en tab besturingen. Bijvoorbeeld, indien een
optie is ingeschakeld en u drukt tab tot bij een lijstbox, zal er het volgende verschijnen,
"lb spatie 1 spatie 34 spatie Veld naam spatie Veld Data.
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Besturingstypes

Onderwerp: Besturingstypes
Besturingstypes

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

De besturingstypen worden die Window-Eyes kent worden getoond in een lijst. Je kan er
één kiezen uit de lijst en deze dan aanpassen hoe dat u wenst dat Window-Eyes deze
besturing moet komen weergeven. Hou er rekening mee dat de opties afhangen van het
type besturing, sommige besturingen hebben meer opties dan andere. Bijvoorbeeld, ga
naar beneden tot bij de optie knop.
Wanneer je een knop selecteert dan zijn er drie opties beschikbaar voor knoppen, druk
op tab om naar de eerste optie te gaan (besturingstype).
Deze zal u de mogelijkheid geven over hoe de geselecteerde optie moeten worden
weergegeven. Omdat u staat op een knop, is de standaard hiervoor 'kn". Indien u dit niet
goed vindt dan typt u hierin hetgene u wenst dat zou moeten worden weergegeven.
Nogmaals op tab brengt u naar de volgende optie die dan gerelateerd is met het
geselecteerde besturing (uitgeschakeld). Dit is een invoerveld die u de mogelijkheid
geeft over wat Window-Eyes moet doen als deze optie wordt uitgeschakeld.
Ga verder naar de derde optie voor knoppen (standaard). Opnieuw is dit een invoerveld
die u de mogelijkheid geeft om aan dit besturingselement een geluid aan te koppelen.
Standaard is de "d" voor deze optie. Indien u deze accepteerd voor de standaard zal als je
dan verder gaat tab drukken en je komt op een knop zal hier staan "knp".
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Laat Type zien als cursor Gedetecteerd is

Onderwerp: Laat Type zien als cursor Gedetecteerd is
Laat Type zien als cursor Gedetecteerd is
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Het aankruisvak Laat type zien als cursor gedecteerd is zal enkel beschikbaar zijn
wanneer u een standaard besturingstype selecteert.
Indien een standaard besturingselement geen cursor heeft, zal Window-Eyes altijd het
type tonen, aangenomen dat het het aankruisvak is aangekruist. Indien het aankruisvak is
aangekruist en de cursor is in een standaard besturingselement (zoals in het
documentgebied van Word), dan zal het type( als het aankruisvak is aangekruist)getoond
worden.
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Streepje Punt Patroon

Onderwerp: Streepje Punt Patroon
Streepje Punt Patroon
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Het punt patroon voor het streepje bevat een invoervel die standaard leeg is (geen
punten), deze laat gewoon een lege cel zien voor het streepje. Een scheidingsteken
wordt geplaatst tussen twee delen van informatie. Indien u wenst kan u hier een punt
patroon ingeven dan u wenst wat er moet worden getoond, door gebruik van punt 1 tot
punt 8.
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Spraakbox Karakter Mode Limiet

Onderwerp: Spraakbox Karakter Mode Limiet
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De spraakbox karakter mode limiet invoerveld bepaalt het aantal tekens dat Window-Eyes
behoudt in de buffer van de Spraakbox Mode. De Waarde (standaard is deze1000) mag
zeker niet de 5000 overschrijden.
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Inclusief Data Aanwijzers

Onderwerp: Inclusief Data Aanwijzers
Inclusief Data Aanwijzers
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Wanneer de lijnmode actief is, moet u ook zorgen dat de optie aangekruis is, links en
rechts aanwijzers Punt patroon invoervelden. Deze opties geven u de mogelijkheid om de
punt patronen die gebruikt worden om toegevoegd data te herkennen aan beide kanten
van de braille eenheid. Indien dit aankruisvak niet is aangekruist zal de links en rechts
aanwijzing punt patroon invoervelden niet kunnen worden gebruikt.
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Punt Patroon:

Onderwerp: Punt Patroon:
Punt Patroon:
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Deze opties geven u de mogelijkheid over hoe Window-Eyes de verschillende cursors en
tekst attributen komt te tonen op de Braille eenheid.
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Cursor Patroon

Onderwerp: Cursor Patroon
Cursor Patroon
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Dit invoerveld geeft u de mogelijkheid om het punt patroon in te stellen hoe WindowEyes de toetsenbord cursor moet komen tonen. Standaard, punt 7 en 8 worden gebruikt.
Je kan ook gaan kiezen tussen altijd omhoog, of dat deze moet komen knipperen, als u
voor knipperen zou kiezen kan je ook de snelheid gaan aanpassen van deze.
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Muis/WE Patroon

Onderwerp: Muis/WE Patroon
Muis/WE Patroon
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Dit invoerveld geeft u de mogelijkheid om het puntpatroon voor de muis/we patroon te
kiezen. Standaard word hiervoor 7 en 8 gebruikt.
U hebt ook de mogelijkheid om deze te laten knipperen (standaard) of wel altijd omhoog.
Ook hebt u de mogelijkheid om de knippersnelheid hier aan te passen, standaard staat
deze op 500 milliseconden.
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Attribuut Patronen

Onderwerp: Attribuut Patronen
Attribuut Patronen
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Hier hebt u de mogelijk om te kiezen uit vijf attributen die u kan laten weergeven op de
Braille eenheid.
U bent ook in de mogelijkheid om deze zelf naar eigen keuze aan te passen, degene die
hieronder vermeld staan zijn de standaard.
Deze zijn de volgende:
· Vet - 12
· Gemarkeerd -125
· Cursief - 24
· Doorstreept - 234
· Onderlijnd - 136
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Vertaal Tabellen

Onderwerp: Vertaal Tabellen
Vertaal Tabellen
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De vertaal tabellen geven u de mogelijkheid om te kiezen uit de vertaal tabel dat moet
worden gebruikt om de vertaling om te zetten naar de braille eenheid.
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Actieve vertalingstabellen

Onderwerp: Actieve vertalingstabellen
Actieve vertalingstabellen
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De eerste optie die je hier hebt is een lijst in tabel vorm van de actieve tabellen die
beschikaar zijn. Deze lijst zijn voor gedefinieërde tabellen. Kies hier de gewenst tabel
die u wenst te gebruiken.
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Onderwerp: Gebruik éénvormig Engels Braille
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De eerste optie die je hier hebt is een lijst in tabel vorm van de actieve tabellen die beschikaar
zijn. Deze lijst zijn voor gedefinieërde tabellen. Kies hier de gewenst tabel die u wenst te
gebruiken.
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Sneltoetsen

Onderwerp: Sneltoetsen
Sneltoetsen
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Sneltoetsen zijn waarschijnlijk de meest sterke kenmerken van Window-Eyes voor de
Braille ondersteuning. De sneltoetsen sectie van het Window-Eyes regelpaneel geeft u de
mogelijkheid om te zien hoe de Brailleregel werkt in combinatie met Window-Eyes en hoe
u deze nog verder kan aanpassen.
Er zijn een paar dingen die u in acht moet nemen alvorens met de Braille sneltoetsen te
gaan experimenteren. Als eerste, indien er geen fysieke eenheid is geselecteerd zullen
alle opties uitgeschakeld zijn. U moet altijd een actieve eenheid hebben ingesteld
alvorens u instellingen wenst te wijzigen. Elke eenheid heeft zijn eigen sneltoetsen, en
als u gaat wisselen van eenheid zal deze dan ook volledig veranderen.
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Toetsen

Onderwerp: Toetsen
Toetsen

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Deze bevat een lijst met alle sneltoetsen, en combinaties van toetsen dewelke momenteel
gedefinieerd zijn, en geeft u daarbij ook de mogelijkheid om een sneltoets aan te passen.
Als extra, zal er ook altijd de eerste actie te zien zijn voor de gekozen sneltoets. Er is een
mogelijkheid om een sneltoets van meerdere acties te voorzien maar er zal altijd de
eerste getoond worden in deze lijst. Indien u meerdere acties gebruikt voor een sneltoets
kan u gebruik maken van de Toetsfuncties combobox (zie hieronder voor meer details), om
te kijken welke de andere functies zijn.
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Braille Toets Innemen

Onderwerp: Braille Toets Innemen
Braille Toets Innemen
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Wanneer u hier op ENTER drukt, zal Window-Eyes melden "Druk op een Braille Toets"en
wacht. Op dat moment, drukt u op een Brailleregeltoets dewelke u wenst te definiëren.
Dit kan gelijkwelke combinatie zijn van toetsen als de eenheid dit ondersteunt. Na het
drukken van de toetsen, zal er een nieuwe sturing toegevoegd worden in de lijst en de
focus zal daarop geplaatst worden.
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Toetsfunctie(s)

Onderwerp: Toetsfunctie(s)
Toetsfunctie(s)
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Deze lijst bevat alle commando's die aan deze Braille toets werden ingesteld. Je kan
gewoon met de pijltoetsen omhoog/omlaag hier door gaan. Indien dit een nieuw
gedefinieerde braille toets is, zal de lijst leeg zijn omdat deze is ingesteld als leeg
standaard.
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Sneltoets Toevoegen

Onderwerp: Sneltoets Toevoegen
Sneltoets Toevoegen
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Als u op deze knop ENTER drukt, zal er een dialoogscherm te voorschijn komen dewelke
voorzien is van een lijst moet alle sneltoetsen en alle Braille specifieke sneltoetsen.
Braille specifieke opties zijn deze die enkel van toepassing zijn met de Braille. Ga Braille
links of rechts zijn twee voorbeelden van deze keuzes. Ga met de pijl naar hetgeen je
wenst te gebruiken en druk op ENTER. Deze optie zal dan worden toegevoegd aan de
toetsfunctie en zal dan ook worden uitgevoerd indien deze wordt gedrukt.
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Toetsaanslag Toevoegen

Onderwerp: Toetsaanslag Toevoegen
Toetsaanslag Toevoegen
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Als u op deze ENTER drukt dan zal Window-Eyes melden , "Druk op een toets." Nu wordt er
gewacht tot u op een toets drukt deze zal dan worden uitgevoerd samen met de
respectievelijke Braille toets die hieraan is ingesteld. Elke toets van het toetsenbord kan
hiervoor gebruikt worden behalve systeemtoetsen (toetsaanslagen die worden gebruikt
door het systeem). Deze kunnen worden gedefinieerd als wordt beschreven in de
volgende paragraaf. U kan echter gelijkwelke andere toetsaanslagen gebruiken zoals de
PIJLTJES-OMHOOG-OMLAAG. Herhaal simpelweg het toevoegen van sneltoetsen of
toetsaanslagen voor de individuele brailletoetsdruk tot u ermee klaar bent.
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Verwijder Ingang

Onderwerp: Verwijder Ingang
Verwijder Ingang
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De verwijdertoets wordt gebruikt om een optie te verwijderen binnen een toetsaanslag.
Ga gewoon met de pijl naar de toets die u wenst aan te passen. Eerst selecteert u de
toetsfunctie die u wenst te verwijderen in de Toetsfunctie combo box en dan drukt u op
tab tot u bij Verwijdertoets komt en druk u op enter. Deze optie wordt dan verwijderd
alle andere opties blijven wel bestaan.
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Verwijder Toets

Onderwerp: Verwijder Toets
Verwijder Toets
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De Verwijder toets verwijdert alle opties die werden geselecteerd voor de geselecteerde
Braille toets en geeft u de mogelijkheid om terug opnieuw te beginnen.
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Verwijder Braille Sneltoets
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De Verwijder Braille sneltoets zal de hele sneltoets verwijderen uit de lijst, niet enkel
voor een functie waarvoor hij dient. Deze is ongeveer hetzelfde als de Verwijder Toets
enkel dat bij deze de hele snel toets zal verwijderd worden.
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Toetsen Toepassen Op

Onderwerp: Toetsen Toepassen Op
Toetsen Toepassen Op
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Deze zijn radio knoppen en geven u de mogelijkheid om deze in te stellen voor het
Algemeen gebruik of in een specifiek programma.
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Opties

Onderwerp: Opties
Opties
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Indien de actieve vertaal tabel deze ondersteunt, zal deze groep van radio knoppen u de
mogelijkheid geven om het gecontracteerde braille (kortschrift) aan of uit te zetten.
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Vertalingen

Onderwerp: Vertalingen
Vertalingen
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Indien de actieve vertaal tabel deze ondersteunt, zal deze groep van radio knoppen u de
mogelijkheid geven om het gecontracteerde braille (kortschrift) aan of uit te zetten.
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Vermeld Hoofdletter

Onderwerp: Vermeld Hoofdletter
Vermeld Hoofdletter
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Indien dit element is aangekruist en u hebt ook gekozen voor gecontracteerde braille, dan
zal Window-Eyes het hoofdletterteken doorsturen naar de Braille eenheid. Indien deze
optie niet is aangekruist dan zal Window-Eyes deze niet doorsturen.
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Automatisch Omzetten Bij Cursor

Onderwerp: Automatisch Omzetten Bij Cursor
Automatisch Omzetten Bij Cursor
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Automatisch Omzetten is heel handig als u aan het typen bent in contracted Braille. Met
deze optie ingeschakeld, zal elke keer wanneer de cursor in een woord staat zal dat
woord automatisch omgezet worden naar gewone Braille. Hou er rekening mee dat deze
enkel werkt als de cursor in een woord staat.
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Vertaal Symbolen

Onderwerp: Vertaal Symbolen
Vertaal Symbolen
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Een nummer of symbolen bestaat maar worden niet vertegenwoordigd in contracted
Braille (+, /, , @, \, ^, [, |, ~, ] -).
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Attribuut Markering

Onderwerp: Attribuut Markering
Attribuut Markering
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Deze optie geeft u de mogelijkheid om eender welk attribuut dat u wenst te gebruiken te
selecteren door deze laten weer te geven met punt 7 en 8. Het standaard attribuut dat
wordt gebruikt is selecteren. Indien u een attribuut selecteerd zal dit in de tekst worden
weergegeven doormiddel van de punten 7 en 8.
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8 Punts Braille

Onderwerp: 8 Punts Braille
8 Punts Braille
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Deze groep van radio knoppen geeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen 6 of 8 punts
Braille. De attribuutmarkering en de cursor/muisaanwijzers, zullen nog wel gebruik maken
van de punten 7 en 8 indien je dit het aangegeven.
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Auto Update Timeout

Onderwerp: Auto Update Timeout
Auto Update Timeout
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Een andere sterke functie die Window-Eyes voor de Braille ondersteuning heeft is de Auto
Update Timeout. Het Auto Update Timeout invoerveld wordt uitgedrukt in milliseconden
en deze wacht de tijd af die hier werd ingegeven voor de Brailleregel om te vernieuwen.
Het bereik is 250 tot 10,000 dewelke overeenkomt met een kwart van een seconde tot 10
seconden. Een goed voorbeeld is bij het downloaden van een bestand.
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Snel Bericht Mode

Onderwerp: Snel Bericht Mode
Snel Bericht Mode
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Snel Bericht Mode wordt gebruikt om berichten te melden die enkel gesproken worden
maar niet op het scherm getoond worden; bijvoorbeeld, wanneer u de tijd zou willen
weten doormiddel van de sneltoets Insert-T, de hoofdletters toets als deze wordt
ingedrukt, of wanneer de muisaanwijzer verplaatst. Window-Eyes spreekt deze berichten
uit, het bericht wordt dan ook verzonden in de snel bericht mode. Elke tekst die wordt
getoond zal worden vervangen door een snel bericht.
De volgende instellingen geven u de mogelijkheid om in te stellen hoelang het snel bericht
moet worden getoond:
· UItgeschakeld- volledig negeren van alle types van berichten
· Aan met geen Timeout - Het bericht blijft op de braille staan zolang de focus niet
veranderd, de muis beweegt, of tot u een sneltoets indrukt die andere info opvraagt.
· Aan met Timeout - Het bericht blijft op de braille staan voor een bepaalde tijd, in
seconden. Nadat de timeout is verlopen, zal het display terug zijn als voor het
bericht, dan zal de focus terug gaan naar het laatste dat de focus had. Selecteer Aan
met Timeout optie zal u ook een Timeout invoerveld tonen dewelke je kan aanpassen,
standaard is deze ingesteld op 2 seconden.
Omdat een snel bericht op welke tijd dan ook komt, zal Window-Eyes deze tonen en laten
horen. Indien er een nieuw bericht op de voorgrond komt als er nog een ander bericht
staat zal deze ook op de braille komen voor de andere, altijd komt het nieuwste bericht
eerst te staan, gevolgd door het oudere.
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Toon Gesimuleerde Braille Scherm

Onderwerp: Toon Gesimuleerde Braille Scherm
Toon Gesimuleerde Braille Scherm
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Deze groep van radio knoppen geeft u de mogelijkheid om te kiezen of Window-Eyes de
gesimuleerde braille moet tonen of niet. Deze functie is handig voor ziende personen
zodat zij kunnen zien wat er op de braille eenheid staat. Deze optie is standaard
uitgeschakeld.
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Ruimtes

Onderwerp: Ruimtes
Ruimtes

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Om streepjes te laten zien functie te gebruiken moet u het aankruisvak Streepjes laten
zien aankruisen. De streepjes zullen worden getoond aan elke lijn aan de linkerkant van
het huidig scherm.
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Streepjes laten zien

Onderwerp: Streepjes laten zien
Streepjes laten zien
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Om streepjes te laten zien functie te gebruiken moet u het aankruisvak Streepjes laten
zien aankruisen. De streepjes zullen worden getoond aan elke lijn aan de linkerkant van
het huidig scherm.
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Onderwerp: Afstand Uitbreiden
Afstand Uitbreiden

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Wanneer deze optie is aangekruist, zal Window-Eyes plaats open laten op de braille
display dat aangeeft dat er meerdere lege delen op het scherm staan. wanneer deze optie
wordt geselecteerd zal de pixel per spatie worden ingeschakeld. Deze geeft u de
mogelijkeheid om te kiezen hoeveel pixels er zouden moeten worden getoond op de
braille. Je kan een keuze maken van 1 tot 100 pixels per spatie. Indien afstand uitbreiden
niet is aangekruist zal, Window-Eyes een pak van informatie samen met de enkele spatie
worden getoond zoals op het scherm.
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Afbeeldingen

Onderwerp: Afbeeldingen
Afbeeldingen
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Afbeeldingen
Deze optie verschaft Window-Eyes exact wat er moet gebeuren als er een afbeelding
wordt tegen gekomen. De beschikbare opties zijn:
· Geen - nooit informatie weergeven op de braille over een afbeelding.
· Enkel Braille - Enkel zal de afbeelding label getoond worden indien deze
voorzien is van een label, anders zal deze worden genegeerd.
· Enkel Braille of Spraak - Gebruikt de braille definitie als deze bestaat. Indien niet
aanwezig dan zal de spraak definitie worden gebruikt. Indien geen van beide
bestaat wordt het genegeerd.
· Enkel Afbeelding - toont alle afbeeldingen door gebruik te maken van de labels
die voorzien zijn van de afbeeldingen.
· Braille of Afbeelding - Gebruik de Braille definitie indien deze bestaat. Indien
deze niet bestaat, zal het afbeelding symbool getoond worden op de braille.
· Braille, Spraak of Afbeelding - Gebruik de Braille definitie indien deze bestaat.
Indien deze niet bestaat, wordt de spraak definitie gebruikt. Indien geen van
beide bestaat, zal het afbeelding symbool worden getoond.
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Breedsprakigheid

Onderwerp: Breedsprakigheid
Breedsprakigheid
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Breedsprakigheid
Deze optie komt aan Window-Eyes exact melden wat er moet gebeuren bij het
tegenkomen van een afbeelding. De beschikbare keuzes zijn:
· Geen - er wordt geen informatie weergegeven op de eenheid.
· Enkel Braille - Enkel zal de afbeelding label getoond worden indien deze
voorzien is van een label, anders zal deze worden genegeerd.
· Enkel Braille of Spraak - Gebruikt de braille definitie als deze bestaat. Indien niet
aanwezig dan zal de spraak definitie worden gebruikt. Indien geen van beide
bestaat wordt het genegeerd.
· Enkel Afbeelding - toont alle afbeeldingen door gebruik te maken van de labels
die voorzien zijn van de afbeeldingen.
· Braille of Afbeelding - Gebruik de Braille definitie indien deze bestaat. Indien
deze niet bestaat, zal het afbeelding symbool getoond worden op de braille.
· Braille, Spraak of Afbeelding - Gebruik de Braille definitie indien deze bestaat.
Indien deze niet bestaat, wordt de spraak definitie gebruikt. Indien geen van
beide bestaat, zal het afbeelding symbool worden getoond.
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Dit invoerveld geeft u de mogelijkheid om een punt patroon te maken en hoe WindowEyes deze moet gaan gebruiken naar de Braille eenheid toe. Het punt patroon is enkel te
gebruiken in de breedsprakigheid als de optie die hierboven werd omschreven is ingesteld
op inclusief, de woordenboeken worden niet gebruikt, of er zijn geen namen gevonden
voor de afbeeldingen in de woordenboeken. De standaard is een volledig cel(punten 1-23-4-5-6-7-8).
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Indien deze optie is ingeschakelt, zal het scheidingsteken worden gebruikt om de
besturingsinformatie te gebruiken om alle afbeeldingen te scheiden van elkaar. Als deze
niet is aangekruist zal er geen scheidingsteken tussen de afbeeldingen staan.
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Window-Eyes biedt de meest intuïtieve web-ervaring voor en door de gebruiker in te
stellen eigen sneltoetsen, aanpassen van breedsprakigheidsopties, en ondersteunt de W3C
UA richtlijnen. Deze hulpmiddelen geven de mogelijkheid aan de gebruiker om zeer snel
en flexibel te navigeren op zelfs de meest complexe webpagina's. Deze sectie van de
handleiding geeft meer informatie over het navigeren op het internet met Window-Eyes.
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Web browsers zijn voornamelijk ontworpen voor ziende mensen in gedachten. Dat is het
volgende, de ontwerpers gaan ervan uit dat men de inhoud van een webpagina kan zien
met hun ogen en verder kan manipuleren met de muis om verder te gaan op deze pagina.
Bijgevolg is er geen inherent middel waarmee de webpagina's informatie verkrijgen van
het toetsenbord. Daarnaast wordt de informatie ook vaak geformatteerd naar een visueel
aantrekkelijke manier voor de gebruiker, indien het van links naar rechts wordt gelezen,
van boven naar onder, dit maakt niets uit voor naar-spraak-gebruikers. Om dit probleem
op te lossen hebben we een functie gemaakt die noemt Blader mode. Wanneer u in
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Eudora, Lotus Notes, iTunes, Windows
Help, of vele andere applicaties die gebruik maken van een webstijl uitzicht bent, zal
Window-Eyes dan automatisch de Blader Mode activeren.
Wanneer u in de Blader Mode bent, werkt Window-Eyes met een onzichtbare aanwijzer
die u in de mogelijkheid steld om door de interne buffer te werken om de actuele
informatie in plaats van het werken zoals het wordt getoond op het scherm weer te
geven. u kan gebruik maken van de cursor toetsen om rond te gaan op de webpagina,
zoals u zou doen in een tekstverwerker (karakter per karakter, woord per woord, lijn per
lijn, enz.) of u kan gebruik maken van de vele navigatietoetsen die voorzien zijn in de
Blader Mode die zorgen voor een sneller resultaat. Hou er rekening mee dat sommige of
meest gebruikte navigatietoetsen worden beschreven in deze sectie. Om een volledig
overzicht te verkrijgen van alle sneltoetsen in de Blader Mode verwijzen we u verder in
de handleiding waar een complete lijst in terug te vinden is.
Het is belangrijk om te onthouden dat Window-Eyes de informatie ophaald van een
pagina, het moet wachten tot de browser deze helemaal heeft opgehaald. Daarom kan het
enige seconden duren alvorens u iets hoort. Indien u probeert om een ander commando te
sturen naar de webpagina terwijl deze nog aan het donwloaden is zal Window-Eyes een
beep laten horen en melden " pagina wordt opgehaald" en zal het commando worden
genegeerd.
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De basiscommando bewegingen voor het navigeren in een webpagina of in een
tekstverwerker zijn de volgende:
· Linker en Rechter pijltoetsen gaat van karakter naar karakter.
· Control-Linker en Control-Rechter pijl toetsen gaat van woord naar woord.
· Omhoog en Omlaag pijl toetsen gaan van lijn naar lijn.
· Home - Verplaatst naar het begin van de lijn en lees het karakter onder de virtuele
cursor.
· End - Verplaatst naar het einde van de lijn en leest karakter onder de virtuele cursor.
· Control-Home - Verplaatst naar het begin van het document en lees de lijn onder de
virtuele cursor.
· Control-End - Verplaatst naar het einde van het document en lees de lijn onder de
aanwijzer.
· Pagina Omhoog - Lees de vorige vierentwintig lijnen van het document en verplaatst
de virtuele cursor vierentwintig lijnen achterwaarts.
· Pagina Omlaag - Leest de volgende vierentwintig lijnen in het document en plaatst de
virtuele cursor vierentwintig lijnen omlaag.
· Tab - Verplaatst de virtuele cursor naar de volgende link of besturingselement op de
webpagina en leest deze voor.
· Shift-Tab - Verplaatst de aanwijzer naar de vorige link of besturingselement op de
webpagina en leest deze voor.
De informatie lezen op een webpagina is zo simpel als je gebruik maakt van bovenstaande
navigatietoetsen. Een simpele druk op een van de pijltoetsen zal ervoor zorgen dat
Window-Eyes begint te spreken. Een goede oefening is om een volledige pagina te laten
voorlezen doormiddel van de lees tot einde functie (Control-Shift-R standaard). Dit
commando zorgt ervoor dat Window-Eyes begint te lezen vanaf de huidige positie tot het
einde van de pagina.
Het werken op een webpagina is even eenvoudig. Het meest van de tijd, zal er gewerkt
worden met linken om zo nieuwe informatie te bekomen. Eenmaal een link werd
gevonden die u wenst te openen, drukt u gewoon op de Enter toets om deze te openen.
De web browser zal dan automatisch de nieuwe informatie ophalen (gewoonlijk is dit een
nieuwe pagina).
U kan ook op een webpagina formulieren invullen. Zie hiervoor "Werken met Formulieren"
secties later in deze handleiding voor meer informatie hierover.
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Wanneer de Internet Mode aan is kan u gebruik maken van de pijltoetsen om deze inhoud
te beluisteren. Als toevoeging gaat u een reeks van letters of nummers gebruiken om naar
de verschillende elementen te gaan die beschikbaar zijn op de webpagina. Sommige of de
meeste voorkomende elementen worden hieronder beschreven.
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Een link is een interactief element dat gebruikt wordt een bron te connecteren met een
andere bron. Linken veranderen normaal gezien van een webpagina naar een andere, dit
wordt normaal in de link gespecifieërd. Het actuele gedrag van een link wordt altijd
bepaald door de webontwerper. Linken hebben ook de mogelijkheid om aan te geven of
de website als bezocht geweest is. Een bezochte link is gewoon een link die je al hebt
bezocht voorheen. Gebruik de volgende sneltoetsen om doorheen de linken te gaan:
· L = Volgende Link
· SHIFT-L = Vorige Link
· V = Volgende Bezochte Link
· SHIFT-V = Vorige bezochte Link
Nota, indien je tab of shift-tab gebruikt, kan u ook doorheen de linken navigeren. Het
enige verschil is dat TAB en SHIFT-TAB ook de focus op alle besturingselementen zal
plaatsen, en als u de L en SHIFT-L gebruikt zullen enkel de linken worden gefocust.
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Webontwerpers zijn in de mogelijkheid om interactieve objecten die ongeveer hetzelfde
werken als linken maar gebruik maken van een JavaScript methode dewelke genaamd zijn
Bijklikken. Window-Eyes geeft je ook de mogelijkheid om deze objecten te kunnen
bedienen doormiddel van gewoon ENTER op deze te drukken. De sneltoetsen om
doorheen linken te gaan zijn dezelfde als de Bijklikken sneltoetsen, die op de webpagina
te vinden zijn.
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Een lijst bevat een reeks van elementen of elementen die op een speciale manier werden
opgemaakt, genummerd, ongenummerd, of als definities. Window-Eyes zal al deze types
van stijlen correct weergeven: Nummers (1,2,3, enz.) hoofdletters en kleine letters,
hoofdletter en kleine romeinse nummers. Window-Eyes zal ook automatisch melden
wanneer er zo een lijst aanwezig is, hoeveel er zijn en ook zal deze het startnummer of
lijstnummer van deze weergegeven worden ook al start deze niet van nummer 1. Maak
gebruik van de volgende commando's om doorheen deze te navigeren:
· S = Volgende lijst
· SHIFT-S = Vorige lijst
· I = Volgende lijstelement
· SHIFT-I = Vorig Lijstelelement
· Linkerhaak-S = Ga naar het eerste lijstelement
· Rechterhaak-S = Ga naar het laatste lijstelement
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Een koptekst element is zoals een koptekst van een nieuwsartikel in een krant, meestal
wordt er ook een kleine omschrijving weergegeven. Kopteksten worden via een niveau
van 1 tot 6 weergegeven, dewelke dan gerangschikt wordt op belangrijkheid.
Bijvoorbeeld, niveau 1 is de meest belangrijke, niveau2 is minder belangrijk en zo verder.
Gebruik de onderstaande commando's om doorheen deze kopteksten te gaan:
· H = Volgende koptekst
· SHIFT-H = Vorige Koptekst
· Nummer gevolgd door H = Volgende koptekst met niveau nummer (het nummer moet
tussen 1 en 6 zijn)
· Nummer gevolgd door SHIFT-H = Vorige Koptekst met niveau nummer(het nummer
moet tussen 1 en 6 zijn)
Indien u weet welk niveau u moet gebruiken kan u direct het nummer van 1 tot 6 ingeven
gevolgd door de letter H. Bijvoorbeeld, om op eerste niveau naar de 2 de koptekst te gaan
drukt u op 2 gevolgd door de letter H. Opeenvolgend drukken op de letter H zal ervoor
zorgen dat u nu van koptekst naar koptekst gaat in dit niveau. Om naar een specifiek
niveau te gaan drukt u gewoon het nummer is gevolgd door de letter H.
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Een taal attribuut kan aangeven of er een unieke taal kan gebruikt worde voor een
bepaald element. Indien u gebruik maakt van een synthesizer die verschillende talen
ondersteunt, zoals Eloquence, dan zal Window-Eyes automatisch omschakelen naar deze
taal die werd ingesteld. Nota, hou er rekening mee dat deze functie uitgeschakeld kan
worden in het regelpaneel van Window-Eyes in de sectie van Internet Mode.
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Deze mag niet verward worden met de Window-Eyes bladwijzers (deze wordt later besproken),
oriëntatiepunten zijn speciale elementen die door de auteur werd aangebracht om bepaalde
secties weer te geven op hun website. Bijvoorbeeld, een kan een oriëntatiepunt zijn die op een
banner staat, dewelke op zijn beurt weer inhoudsnavigatie, hoofdinhoud,enz heeft. Indien een
oriëntatiepunt aanwezig is, kan u gebruik maken van de volgende commado's;
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· Puntkomma = Ga naar het volgende oriëntatiepunt
· Shift-puntkomma = Ga naar het vorige oriëntatiepunt
Wanneer een oriëntatiepunt wordt bereikt, zal Window-Eyes deze aankondigen zal je cursor op
het oriëntatiepunt positioneren. Hou er rekening mee dat de oriëntatiepunten worden bepaald
door de webontwikkelaars.
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Window-Eyes definieert paragrafen als een gebied meer dan één lege lijnen heeft staan
boven of onder de tekst. Dit gebied zou dan een combinatie van tekst of webelementen
kunnen bevatten zoals linken of kopteksten. Gebruik de volgende commando's om
doorheen paragrafen te navigeren:
· P = Volgende paragraaf
· SHIFT-P = Vorige paragraaf
· Linkerhaakje -P = Begin van huidige paragraaf
· Rechterhaakje - P = Einde van huidige paragraaf
Nota: wanneer Window-Eyes doorheen deze elementen navigeert zal deze ook
automatisch de hele inhoud beginnen voorlezen waar de focus staat. Standaard zal
Window-Eyes ook de meerdere lege lijnen verbergen die tussen de verschillende
paragrafen zouden staan. Om deze lijnen te kunnen zien moet je de volgende optie
aanzetten in het Window-Eyes regelpaneel onder bladermodus, "Spreek lege lijnen in de
Slimme Paragraaf Mode".
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Citaten en blokcitaten dienen voor het aangeven van lange en korte citaten die geen
paragraaf eindes bevatten. Blokcitaten worden normaal gebruikt voor lange citaten en
hebben normaal gezien paragraaf eindes, daarentegen worden gewone citaten gebruikt
voor kortere citaten. Maak gebruik van de volgende sneltoetsen om doorheen de citaten
en blokcitaten te gaan:
· Q = Volgende citaat
· SHIFT-Q = Vorige blokcitaat
· Linkerhaakje-Q = Begin van huidige blokcitaat
· Rechterhaakje -Q = Einde van de huidige blokcitaat
Nota: wanneer men doorheen deze elementen navigeert zal Window-Eyes automatisch de
inhoud van het blokcitaat komen voorlezen.
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Tabellen geven aan de webontwerper te mogelijkheid om bepaalde elementen te
groeperen (zoals tekst, grafieken, enz.) in een specifiek formaat van kolommen en rijen
te plaatsen zoals in een spread sheet. Elke intersectie van een rij of kolom heeft een veld
wat dan een cel wordt genoemd. Webontwerpers kunnen tabellen op twee manieren
implementeren: de data laten zien in kolommen en rijen om makkelijk door te navigeren,
of de informatie laten zien op een visuele manier. Maak gebruik van de volgende
commando's om doorheen tabellen te navigeren op een website:
· T = Volgende tabel
· SHIFT-T = Vorige Tabel
· Linkerhaakje-T = Begin van de huidige tabel
· Rechterhaakje-T = Einde van de huidige tabel
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Hoewel u heel simpel doorheen een tabel kan navigeren met de pijltoetsen zal het toch
handiger zijn om de Tabel Mode van Window-Eyes te gebruiken. Wanneer u aan een tabel
komt op een webpagina zal Window-Eyes komen melden Tabel X(de x staat voor de huidige
tabel nummer), de titel van de tabel indien deze werd toegewezen, start x rijen ( de x
staat voor het nummer van rijen van deze tabel), Y kolommen ( waar de y staat voor het
nummer van die kolom). Eenmaal dat de tabelmode aan staat, zal Window-Eyes de huidige
cel behandelen alsof deze een hele webpagina is. Alle navigatie en bewegingstoetsen
kunnen dan worden toegepast totdat men de tabelmode verlaat.
Control-Plus of Control-Numerieke-Plus - schakelt de tabel mode aan. Als u in een
genestelde tabel komt (ook wel bekend als een tabel in een tabel) zal Window-Eyes
automatisch voor deze tabel de mode aanzetten, er wel vanuit gaan dat u wel door middel
van de sneltoets in de tabel mode bent gegaan.
Control-Min of Control-Numerieke-Min - Schakelt de tabel mode uit voor de huidige tabel.
Indien u in een genestelde tabel bent, zal u door het drukken van deze sneltoets terug
gaan naar de huidige tabel.
Control-Shift-Min of Control-Shift-Numerieke-Min - schakelt de tabel mode volledig uit.
Deze zal de tabel mode waarschuwing niet uitschakelen, maar is gewoon een snelle manier
om uit de tabel mode te gaan wanneer u in een genestelde tabel zit. Bijvoorbeeld
wanneer u in een tabel zit die bestaat uit een andere tabel (dewelke ook kan bestaan
binnen een andere tabel), het drukken van deze sneltoets brengt je uit eendere welke
tabel en plaatst je direct gewoon terug op de webpagina.
Nota, de tabel mode geeft u de mogelijkheid om doorheen de tabel te gaan navigeren
waar de focus is als deze eerst werd ingeschakeld. Indien u deze mode wenst te gebruiken
in een andere tabel moet u eerst deze uitschakelen, naar de volgendet tabel gaan en
terug inschakelen.
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Window-Eyes zal elke cel behandelen als een eigen aparte webpagina, dit wil zeggen dat
alle navigatie toetsen relevant zijn op de huidige cel als u in de tabel mode bent. Met
andere woorden, in een cel van een tabel met de tabel mode aan, zal CTRL-HOME u
brengen naar de bovenkant van de cel in plaats van de hele webpagina.
Hieronder volgen de sneltoetsen die u kan gebruiken bij het navigeren in een tabel:
· Insert-Rechterpijl - Verplaats een cel naar rechts.
· Insert-Linkerpijl- Verplaats een cel naar links.
· Insert-Pijl Omhoog - Verplaatst een cel omhoog.
· Insert-Pijl Omlaag - Verplaatst een cel omlaag.
· Control-Insert-Pijl Rechts - Verplaatst naar het einde van de rij.
· Control-Insert-Pijl Links - Verplaatst naar het begin van de rij.
· Control-Insert-Pijl Omhoog - Verplaatst naar bovenkant van de kolom.
· Control-Insert-Pijl Omlaag - Verplaatst naar de onderkant van de kolom.
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Window-Eyes heeft verschillende opties voor het aangeven van namen van cellen en
kolommen.
Control-Shift-H - Deze sneltoets stelt je in de mogelijkheid om doorheen de zeven
verschillende opties te gaan voor rijen en kolommen aan te kondigen:
· Geen Titel - Geen koptekst informatie zal worden aangekondigd bij het navigeren
doorheen de cellen.
· Enkel Attributen - Indien een webontwerper een bepaalde cel heeft gedefinieerd om
te reageren als kolom en rij kopteksten zal Window-Eyes de inhoud van deze komen
melden wanneer u doorheen de cellen navigeert.
· Kolom Titel - Deze zal ervoor zorgen dat Window-Eyes de inhoud van de eerste cel in
de huidige kolom komt melden, ook wanneer u van de ene kolom naar de andere gaat.
Indien u binnen dezelfde kolom blijft zal Window-Eyes de eerste cel niet komen
uitlezen.
· Rij Titel - Deze zal ervoor zorgen dat Window-Eyes de inhoud van de eerste cel in de
huidige rij zal komen melden wanneer u naar een volgende cel ga. Indien u verplaatst
binnen dezelfde rij, zal Window-Eyes de eerste cel niet komen melden.
· Kolom of Rij - Deze zal ervoor zorgen dat Window-Eyes enkel de nieuwe rij of kolom
koptekst komt melden. Indien u naar een nieuwe rij gaat, zal de rij koptekst worden
uitgesproken. Indien u naar een nieuwe kolom gaat, dan zal de kolom koptekst worden
uitgesproken.
· Kolom en Rij - Deze zal ervoor zorgen dat Window-Eyes altijd zowel de rij als kolom
koptekst komt melden. Indien u van rij verandert, dan zal de rij koptekst eerst worden
uitgesproken. Indien u verplaatst naar een andere kolom, dan zal de kolom koptekst
eerst worden uitgesproken.
· R X, C Y - Deze zal ervoor zorgen dat Window-Eyes de coördinaten van de tabel cel zal
uitspreken wanneer u over deze beweegt. Bijvoorbeeld, "R 1, C 1" zal de eerste rij en
de eerste kolom zijn van deze tabel.
Standaard, is Window-Eyes ingesteld om geen kopteksten van cellen weer te geven bij het
navigeren doorheen de tabellen. Deze optie kan worden aangepast in het regelpaneel van
Window-Eyes onder de sectie van Internet Mode in het Breedsprakigheid menu.
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Een formuier is een sectie op een webpagina dat verschillende elementen kan bevatten,
dewelke ook besturingen. Besturingen zijn elementen zoals bv, ankruisvakken, radioknoppen,
invoervelden, comboboxen, knoppen, enz..
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We raden u sterk aan om eerst de volledige pagina gaan te verkennen om zo de opbouw te
weten te komen voor u het formulier gaat beginnen in te vullen.
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· F = Volgende Formulier
· Shift-F = Vorig Formulier
· B = Volgende knop
· Shift - B = Vorige Knop
· C = Volgende Combobox
· Shift-C = Vorige Combobox
· E = Volgend invoerveld
· Shift-E = Vorig invoerveld
· R = Volgende radioknop
· Shift - R = Vorige Radioknop
· X = Volgend aankruisvak
· Shift - X = Vorig aankruisvak

r

Een formulier is een sectie van een webpagina die elementen bevat die ook wel
besturingselementen worden genoemd. Besturingselementen kunnen het volgende zijn,
aankruisvakken, radio knoppen, invoervelden, combo boxen, knoppen, enz....
Formulieren kunnen ook veldsets en legendes omvatten. Veldinstellingen geven de
webontwerper de mogelijkheid om een groep van besturingselementen te bundelen om
deze te delen met een bepaalde functie (zoals een groepbox in de standaard Windows
programma's). Legendes zijn gewoon naam tags voor een veldset.
We raden u ten sterkste aan om de hele pagina te bekijken om te weten te komen hoe het
formulier eruit ziet alvorens deze in te vullen.
Maak gebruik van onderstaande commando's om doorheen formulieren te navigeren:

Radio knoppen, aankruisvakken, en knoppen kunnen gemanipuleerd worden zowel in als uit de
Blader mode door het gebruik van de spatiebalk. Hou er rekening mee dat wanneer je de
spatiebalk indrukt in de blader mode, je in de blader mode zal blijven. De spatiebalk kan niet
gebruikt worden voor andere besturingselementen zoals, invoervelden, combo boxen, en
lijsten voor deze moet u altijd zorgen dat u uit de blader mode bent. Dit wordt hierover
beschreven.
Doordat de blader mode een speciale mode is voor het bekijken van een webpagina, zal het
nodig zijn om deze uit te schakelen om te kunnen interacten met sommige
formulierelementen. Indien u probeert een teskt in te vullen in een formulier met de blader
mode aan, zullen de toetsen een andere functie proberen uit te voeren die is vastgelegd in de
blader mode. Standaard, kan u de blader mode in Window-Eyes uitzetten door het gebruik van
Tab of Shift-Tab, zodat u direct doorheen u formulier kan gaan.
U kan de blader mode op verschillende manier aan-/uitzetten:
Door het gebruik van de sneltoets Internet mode (blader mode) aan/uit (Control-Shift-A)
Druk Enter op eender welke besturing
Fysiek klikken met de muis op een besturingselement
Seleteer de blader mode optie in het menu van Window-Eyes onder Algemeen/Andere
instellingen.
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Window-Eyes heeft ook de mogelijkheid om te zoeken naar een specifiek
besturingselement in een formulier. Bijvoorbeeld, u kan van het een naar het ander
invoerveld gaan of knoppen, springen naar meer dan een element in een keer, focus
aangekruist of niet aangekruiste elementen, enz.... Om dit te doen moeten de volgende
twee stappen gevolgd worden:
· Druk N of Shift-N om naar het vorige of volgende besturingselement te gaan zoeken.
· Druk de toets(en) in die staan voor het element dat je wenst te zoeken.
De volgende lijst omschrijft elke mogelijke toets alsook zijn doel:
· C - zoek naar een aangekruist besturingselement, hetwelke is gespecifieerd nadat de
toets werd gedrukt. Deze optie is enkel van toepassing op aankruisvakken en
radioknoppen.
· U - Zoek naar een niet aangekruist besturingselement, hetwelke is gespecifieerd nadat
de toets werd gedrukt. Deze optie is enkel van toepassing op aankruisvakken en
radioknoppen.
· D - zoek naar een uitgeschakeld besturingselement, hetwelke is gespecifieerd nadat er
de toets werd gedrukt.
· Enter - herhaalt de laatste zoekactie. Indien er geen vorige werd uitgevoerd, zal deze
ofwel naar de volgende of vorige besturing gaan afhankelijk van welke richting u hebt
aangegeven.
Na het drukken van de sneltoets Volgende/vorige besturing en een optionele
zoekerfunctie, gebruik dan een van de volgende toetsen om aan te geven naar welke
besturing u wenst te gaan:
· B - knop
· E - Invoerveld
· O - Combo box
· X - Aankruisvak
· R - Radio knop
· L - Lijstbox
· A - Elke besturing
Bijvoorbeeld, druk N,X en het volgende aankruisvak wordt gevonden. Druk N,U,X en het
volgende niet aangekruiste aankruisvak zal worden getoond. Druk N,C,X en het volgende
aangekruiste aankruisvak zal worden gevonden.
U kan ook de cijfertoetsen (1-9) gebruiken vooraleer u de gespecifieerde Volgende/Vorige
element sneltoetsen drukt om te springen van uw huidige locatie naar het nummer dat
voor het specifieke element gespecifieerd werd. Bijvoorbeeld, druk 5,N,U,X en je zal op
het vijfde niet aangekruiste aankruisvak komen.
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De Bladwijzers die Window-Eyes gebruikt werken anders dan de bladwijzers die worden
gebruikt bij andere schermuitleesprogramma's, deze zoeken gewoon naar specifieke tekst
in plaats van naar hard gecodeerde bladwijzers doormiddel van lijn nummers. In de
momenteel gebruikte webomgeving, zullen de bladwijzers van Window-Eyes gemakkelijk
terug te vinden zijn op de meeste webpagina's.
Om een bladwijzer toe te voegen, navigeer gewoon naar de lijn waar deze moet komen te
staan en druk dan op de sneltoets dewelke standaard Control-Shift-K is. Het
dialoogscherm van de bladwijzers zal dan openen en u kan dan een nieuwe toevoegen
alsook een bestaande bewerken of zelfs naar één springen. De omschrijving van het
dialoogscherm is als volgt:
E = Naam - Invoerveld - Dit is de naam van de bladwijzer. Deze zal de naam nemen
dewelke is opgeladen in de Internet mode buffer. Bijvoorbeeld, als u op een link komt
genaamd"Window-Eyes" en je opent dan het bladwijzer dialoog zal de naam hierin
"Window-Eyes" zijn. U kan deze hernoemen in een naam die u zelf wenst.
H = Sneltoets Nummer - Combo box - Window-Eyes zal automatisch een sneltoets hier aan
toewijzen zodat u zeer snel naar deze kan springen. Er zijn 9 van deze beschikbaar.
Y = Tijdelijk - Aankruisvak - Indien deze is geselecteerd, zal deze bladwijzer opgeslagen
worden in het geheugen tot u Window-Eyes verlaat. Aan de andere kant, indien deze
optie niet is aangekruist dan zal de bladwijzer opgeslagen worden op de harde schijf en
zal dan beschikbaar zijn zelfs als Window-Eyes herstart.
L = Automatisch Lijnen Lezen - Invoerveld - Het Automatisch lijnen lezen invoerveld,
geeft u de mogelijkheid om de hoeveelheid aan lijnen die moeten worden gelezen te
specifiëren wanneer u deze bladwijzer oproept. Elke bladwijzer kan een ander nummer
van lijnen hebben waarmee deze dan geassocieerd wordt. Standaard staat deze op 5.
S = Toepasssen op:
· Webpagina - Radio knop - Indien deze radio knop wordt geselecteerd, zal de
bladwijzer enkel werken op deze pagina. Bijvoorbeeld, een bladwijzer wordt gemaakt
voor www.gwmicro.com/support dan zal deze enkel werken op deze webpagina.
· Domein - Radio knop - Indien deze radio knop wordt geselecteerd, zal de bladwijzer
werken op elke pagina die samen hangt met dit domein. Bijvoorbeeld, een bladwijzer
wordt gemaakt voor het domein gwmicro.com dan zal deze werken op elke pagina van
de gwmicro.com website.
T = Bladwijzer Tekst - Invoerveld - Standaard, bladwijzers worden automatisch
geassocieerd met de lijn nummer waar u op de moment bent in de Internet mode. Omdat
webpagina's dynamisch kunnen zijn, is het goed mogelijk dat wanneer u de volgende keer
deze webpagina bezoekt de lijn die u wenst te zoeken niet meer op dezelfde plaats staat.
Het bladwijzer invoerveld geeft u ook de mogelijkheid om te definiëren welke tekst er
moet gezocht worden om de bladwijzer te kunnen vinden. Deze kan u dan gebruiken door
de tweede of de derde radio knop te selecteren dewelke hieronder worden beschreven.
P = Positie ten opzichte van:
· Enkel lijn nummer - Radio knop - Wanneer deze wordt geselecteerd, zal Window-Eyes
enkel zoeken naar het lijn nummer. Indien de lijn verplaatst wordt zal de bladwijzer
niet worden gevonden.
· Lijn nummer en tekst - Radio knop - Wanneer deze wordt geselecteerd, zal WindowEyes enkel de lijnen nemen met de specifieke tekst (zie bladwijzer tekst invoerveld
hiervboven). Dit is handig indien u tekst op een pagina hebt staan die constant
verandert. Bijvoorbeeld, een nieuwspagina die altijd begint met "updated om..."
gevolgd door de huidige datum. Door gebruik te maken van de bladwijzer kan u dan
Window-Eyes laten zoeken naar een specifieke lijn met de teskt "updated om" en de
datum.
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· Lijn nummer en tekst zoeken - Radio knop - Wanneer deze wordt geselecteerd, zal
Window-Eyes de hele pagina doorzoeken naar de opgegeven tekst in het bladwijzer
dialoogscherm.
A = Invoer toevoegen - Knop - Toevoegen van een bladwijzer. Druk op enter en u kan ook
een bestaande bladwijzer bewerken.
R = Invoer verwijderen - Knop - Verwijdert de geselecteerde bladwijzer in de lijst.
V = Verwijder alles - Knop - Verwijdert alle bladwijzers uit de lijst.
J = Spring naar - Knop - Springt naar de geselecteerde bladwijzer uit de lijst.
N = Namen - Lijstbox - Een lijst van de bladwijzers afhankelijk van de geselecteerde radio
knoppen.
D = Laten zien op naam:
· Domein - Radio knop - Als deze geselecteerd is, worden alle bladwijzers getoond voor
het huidige domein in de lijst.
· URL & Domein - Radio knop - Als deze geselecteerd wordt, dan zullen alle bladwijzers
getoond worden voor de huidige webpagina in de lijst.
URL - Enkel lezen invoerveld - Laat de verschillende informatie zien in verband met de
geselecteerde bladwijzer.
Ok - Knop - Bevestig de bladwijzers veranderingen, en sluit het dialoogscherm. Indien u
deze aan het aanpassen of aan het toevoegen bent.
Annuleer - Knop - Annuleerd alles wat je aan het doen was en sluit het dialoogscherm.
Eenmaal dat u bladwijzers hebt toegevoegd, kan u gebruik maken van de sneltoets om
naar deze bladwijzer te springen, standaard is dit de K. Druk op shift - k om naar de vorige
bladwijzer te springen. Indien u een nummer hebt gegeven aan een bladwijzer dan kunt u
het nummer van (1 tot 9) gevolgd door de spring naar bladwijzer sneltoets ingeven,
dewelke standaard de J is. Druk nogmaals op deze sneltoets dan zal de internet mode
cursor naar deze bladwijzer brengen. Bijvoorbeeld, als u een bladwijzer met sneltoets 3
hebt aangemaakt kan u drukken op de 3J om de tekst hiervan te laten uitlezen en druk
vervolgens op de j om naar deze bladwijzer te springen.
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· N = Volgende tekst
· Shift-N = Vorige tekst
· M = Volgende Kader
· Shift-M = Vorige Kader
· Linkerhaakje-M = Begin van huidige kader
· Rechterhaakje-M = Einde van huidige kader
· D = Volgende verschillende lijn
· Shift-D = Vorige verschillende lijn
· A = Volgend anker
· Shift-A = Vorig anker
· G = Volgende afbeelding
· Shift-G = Vorige afbeelding

r

De volgende commando's kunnen ook behulpzaam zijn bij het navigeren doorheen een
webpagina met de Internet mode aan.
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Het element eigenschappen dialoogscherm, dewelke u kan oproepen doormiddel van
sneltoets Insert-E, geeft extra informatie over het element dat onder de cursor staat.
Bijvoorbeeld, indien u wenst te weten welke kleur de tekst heeft op een webpagina dan
gaat u eerst naar de tekst in kwestie en druk vervolgens op Insert-E. Een dialoogscherm
verschijnt dan met de volgende informatie:
· Omschrijving - b.v. Link, foto ,Invoerveld, enz.
· Lettertype - b.v. Arial, Verdana, Tahoma, enz.
· Lettertype grootte - i.e. 10pt, 12px, groter, enz.
· Lettertype stijl - b.v. Normaal, vet , Onderlijnd, enz.
· Voorgrond - Kleur, genaamd(b.v.Purper) of in RGB (b.v.255, 255, 0).
· Achtergrond - Kleur, genaamd (b.v. Purper) of in RGB (b.v. 255, 255, 0).
· ALT tekst indien beschikbaar.
· Titel tekst indien beschikbaar.
· Bestandsnaam indien het element een afbeelding is.
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De vernieuwingssneltoets, dewelke standaard Alt-Shift-M is , steld u in de mogelijkheid om
elke vernieuwing die plaats zou vinden op de pagina te controleren. Flash objecten of
andere elementen die ervoor zorgen dat de pagina telkens opnieuwe herlaad wordt.
Doordat dit hinderlijk kan zijn en de productiviteit omlaag kan brengen heeft WindowEyes drie opties om deze tegen te gaan. Deze zijn de volgende: Schorsen uit, Flash
schorsen, en alles schorsen. Als u Schorsen uit kiest zal Window-Eyes altijd de pagina
opnieuw laten laden. Indien u kiest voor alles schorsen, zal Window-Eyes deze pagina niet
opnieuw meer laten laden. Indien ue kiest voor flash schorsen, zal Window-Eyes enkel de
flash objecten tegenhouden om te herladen. Standaard staat Window-Eyes ingesteld met
alles schorsen om zo pagina vernieuwing tegen te gaan. Dit telt enkel bij Internet
Explorer.
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dat Window-Eyes een dialoogscherm toond met daarin de beschikbare linken, kaders,
tabellen, kopteksten, lijsten, ankers, formulieren, besturingselementen en bladwijzers
die op de huidige webpagina te vinden zijn. De elementen die u selecteerd worden
getoond in een standaard lijstbox. U kan doorheen deze gaan met de pijltoetsen omhoog
en omlaag, of door het gebruik van de eerste letter van de optie die u wenst te
gebruiken, of spel de naam die u wenst te zoeken. Standaard laat Window-Eyes de linken
zien in de volgorde dat ze verschijnen op het internet. Je kan gebruik maken van de
verschillende elementen door het selecteren van onderstaande radio knoppen.
Alle elementen van kopteksten en linken kunnen worden getoond in de lijst zoals ze op
het scherm worden getoond. Je kan heel simpel een link activeren door een link te kiezen
en dan met de knop activeer link deze te openen. Standaard worden altijd de linken
geactiveerd, indien u de focus erop wenst te plaatsen dan kiest u voor de knop Focus link,
de cursor kan makkelijk daarop geplaatst worden zonder dat u deze hoeft te activeren.
Alle andere elementen kunnen enkel gefocust worden en niet worden geactiveerd.
Maak gebruik van de volgende sneltoetsen om snel naar het element te gaan dat je wenst
te bekijken:
· Alt-L Laat linken zien.
· Alt-K Laat kaders zien.
· Alt-T Laat tabellen zien.
· Alt-K Laat kopteksten zien.
· Alt-I Laat lijsten zien.
· Alt-N Laat ankers zien.
· Alt-O Laat formulieren zien.
· Alt-B Laat besturingselementen zien.
· Alt-P Laat oriëntatiepunten zien.
· Alt-W Laat bladwijzers zien.
· Alt-S Activeer een lijst van elementen.
· Alt-B sorteer de lijst in alfabetische volgorde.
· Alt-W sorteer de lijst zoals de volgorde van de webpagina.
· Alt-A zal de link activeren die de focus heeft en dialoogscherm wordt gesloten.
· Alt-F verplaatst de Internet mode naar de link, kader, tabel, koptekst, lijst, anker of
formulier van de webpagina en zal het dialoogscherm sluiten.
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Indien je op een pagina bent dewelke je voorheen ook al hebt bezocht, drukt u gewoon
op de Terug naar vorige Positie sneltoets, dewelke standaard Insert-r is, deze brengt de
aanwijzer naar de lijn die u het laatst hebt gelezen. Indien u op een pagina bent waar u
nog niet eerder bent geweest dan zal Window-Eyes komen melden "geen vorige positie" en
de Blader mode cursor zal dan niet bewegen.

267 / 784

Handleiding

Automatisch Laden

Onderwerp: Automatisch Laden
Automatisch Laden

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Standaard zal Window-Eyes automatisch laden gebruiken bij het openen van een nieuwe
pagina. De Blader mode kan automatisch worden ingeschakeld zelfs als u de Blader mode
hebt uit gezet bij het laden van een nieuwe pagina. Indien u toch wenst om de blader
mode niet automatisch te laten starten bij het laden van een nieuwe pagina kan u deze
uitschakelen door middel van de sneltoets Insert-A te drukken, deze schakeld tussen aan
en uit.
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Door het drukken van deze sneltoets dewelke Control-Shift-S is, dan zal Window-Eyes een
rapportering maken van de verschillende nieuwe informatie die te vinden is op de pagina.
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Druk op de sneltoets Control-Shift-F om de Zoek Muis functie te activeren, indien u iets
wenst te zoeken op de huidige webpagina. Rekening houdend dat de Blader mode moet
aanstaan, zal Window-Eyes dan zoeken naar de tekst die u hebt ingegeven op deze
pagina. Indien deze uitstaat, zal Window-Eyes in plaats daarvan de tekst zoeken binnen
het actieve deel van het scherm. Druk op Volgende Zoeken dewelke standaard Insert-F is,
om verder te zoeken in dezelfde richting. De zoekopdracht zal altijd beginnen vanaf de
huidige positie.
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Het drukken van deze sneltoets dewelke Control-Shift-L is standaard, zal ervoor zorgen
dat Window-Eyes u komt vragen naar welke lijn u wenst te springen, typ gewoon een
nummer en druk op enter. Indien het nummer geldig is zal Window-Eyes direct naar deze
lijn gaan en deze wordt dan ook voorgelezen. Indien het nummer niet bestaat zal de
cursor niet verplaatst worden.
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Druk op de sneltoets Insert-Backslash en het scherm zal worden herladen door WindowEyes. Indien de webpagina om welk reden dan ook niet wordt opgeladen door WindowEyes dan kan u doormiddel van deze sneltoets de buffer opnieuw laden.
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Niet alleen zal Window-Eyes u de mogelijkheid geven om te navigeren doorheen alle
elementen maar u kan ook instellen hoe deze moeten worden aangekondigd, of hoe
Window-Eyes u moet komen melden welke elementen er aanwezig zijn op de pagina. U
kan hierin extra informatie laten weergeven door Window-Eyes over hoe en wat er moet
worden gemeld bij het laden van een nieuwe pagina. Om deze aan te passen drukt u op de
sneltoets Insert-V in de webpagina om het breedsprakigheid scherm te openen. Indien u
deze drukt wanneer de focus op een specifiek element staat zal Window-Eyes het
Breedsprakigheid scherm openen op dat element dat de focus heeft. Hou er rekening mee
dat u wel Geavanceerde Opties moet aanstaan hebben in het regelpaneel van WindowEyes om deze te kunnen aanpassen.
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Window-Eyes ondersteund zelfs de mogelijkheid om instellingen te maken voor specifieke
documenten door het gebruik van de optie Document Specifieke Instellingen. Bladwijzers,
gemaakt in de blader mode kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden binnen deze
optie. Door het importeren en exporteren van bladwijzers is het heel makkelijk om
aanpassingen te delen die je hebt gemaakt voor een bepaalde website voor andere
Window-Eyes gebruikers. De Document Specifieke Instellingen kunnen worden gevonden
in het regelpaneel onder Algemeen/Document Specifieke Instellingen. Hou er rekening
mee dat wel geavanceerde opties moeten aanstaan om deze functie te kunnen gebruiken.
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Deze sectie van de handleiding omschrijft het gebruik over hoe Window-Eyes werkt met
Microsoft Word. Het geeft geen instructies over hoe Word zelf werkt. Voor meer
informatie over hoe met Word te werken, vraag ernaar bij GW Micro voor een handleiding,
of bezoek de Microsoft's Office website at http://office.microsoft.com/ voor meer
informatie.
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Versies
Voor we beginnen aan het aantal kenmerken die Window-Eyes brengt aan Microsoft Word,
is het belangrijk dat we even stil staan bij welke versie u nodig hebt van Word om de beste
ondersteuning te verkrijgen. Om te starten hebt u ofwel Microsoft Office 2000, Microsoft
Office XP (ook bekend als Office 2002), Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, of
Microsoft Office 2010. Elke versie ouder dan Office 2000 zal niet ondersteund worden met
de laatste Window-Eyes Office kenmerken. Alhoewel Window-Eyes Word 2000 en Word
2002 ondersteunt, raden we toch ten sterkste aan om als minimum Word 2003 of een hoger
versie die nog meer ondersteuning bied voor toegankelijkheid dan de vorige versies.
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Versies
Voor we beginnen aan het aantal kenmerken die Window-Eyes brengt aan Microsoft Word,
is het belangrijk dat we even stil staan bij welke versie u nodig hebt van Word om de beste
ondersteuning te verkrijgen. Om te starten hebt u ofwel Microsoft Office 2000, Microsoft
Office XP (ook bekend als Office 2002), Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, of
Microsoft Office 2010. Elke versie ouder dan Office 2000 zal niet ondersteund worden met
de laatste Window-Eyes Office kenmerken. Alhoewel Window-Eyes Word 2000 en Word
2002 ondersteunt, raden we toch ten sterkste aan om als minimum Word 2003 of een hoger
versie die nog meer ondersteuning bied voor toegankelijkheid dan de vorige versies.
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Eenmaal dat u een ondersteunde versie van Word hebt geïnstalleerd moet u ook zeker zijn
dat u alle updates en service packs ook hebt geïnstalleerd om zeker te zijn dat alle
functies werken. Om er zeker van te zijn dat je de laatste updates hebt die beschikbaar
zijn, bezoek de volgende site http://office.microsoft.com. Selecteer de "zoek naar
Updates" voor meer informatie.
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Wanneer je standaard gebruik maakt van de beveiligingen en toevoegingen van Word, zal
het voor Window-Eyes mogelijk zijn om automatisch te ondersteunen, er zal geen
gebruikers interactie nodig zijn. Indien je de instellingen in verband met de beveiligingen
of toevoegingen hebt aangepast zal er een waarschuwing komen bij het starten van Word.
Indien er een waarschuwing getoond wordt die naar GW Micro, Inc. en de Window-Eyes
Add-In (WEOffice.dll) verwijst, druk gewoon op de TAB om dan het aankruisvak van
Uitgever altijd vertrouwen aan te kruisen doormiddel van de spatiebalk en dan drukt u
verder tot u komt bij Macro's inschakelen en dan op enter drukken. Indien je de optie
hebt ingeschakeld van macro's van uitgever altijd vertrouwen, kan het handig zijn om
eens na te kijken of de Window-Eyes Office kenmerken geïnstalleerd zijn door het
volgende te doen
Voor Word 2003 en eerdere versies:
1. In Word, druk ALT-X voor Extra.
2. Druk O voor Opties.
3. Druk SHIFT-TAB om toegang te krijgen tot de tabbesturingen.
4. Druk B tot je hoort Beveiliging.
5. Druk ALT-B voor Macro Beveiliging.
6. Druk RECHTERPIJL om te gaan naar Vertrouwde Uitgevers tabblad.
7. Tab eenmaal om in de lijst van Vertrouwde Uitgevers te komen..
8. Druk G om GW Micro, Inc. te selecteren.
Voor Word 2007 en 2010:
1. In Word, druk Alt-B, T om de Word Opties te openen.
2. Druk V tot je hoort Vertrouwenscentrum.
3. Druk Alt-I om de Vertrouwensinstellingen dialoog te openen.
4. Druk V tot je hoort Vertrouwde Uitgevers.
5. Tab een keer om in de lijst te komen..
6. Druk G om GW Micro, Inc. te selecteren.
Indien je gekozen hebt voor Alle toevoegingen en Sjablonen vertrouwen, dan zal de
ondersteuning van, Window-Eyes beschikbaar zijn maar GW Micro zal niet in de lijst
voorkomen van de uitgevers.

284 / 784

Handleiding

Kolommen

Onderwerp: Kolommen
Kolommen

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Kolommen zijn het meest populair bij kranten en weekbladen en worden ook gebruikt om
een mooie lay-out te creeëren op een webpagina. Ze omvatten voornamelijk smalle
secties met tekst erin en worden horizontaal geplaatst over de pagina. Window-Eyes zal
zich altijd beperken tot het lezen van de huidige kolom. Maak gebruik van de volgende
sneltoetsen om doorheen de kolommen te navigeren:
· Volgende lijn: ALT-PUNT
· Vorige lijn: ALT-COMMA
Het verschil tussen het gebruik van de vorige en volgende regel commando's ten opzichte
van de pijltjestoetsen is dat de eerste u in staat stelt om continu verder te lezen van de
tekst die is verdeeld in meerdere kolommen. Als u probeert om naar de vorige of volgende
te gaan met de pijltoetsen zal Word deze uit de kolommen halen en zal de cursor dan
plaatsen voor of achter de kolom.
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Velden worden gebruikt om van bepaalde elementen en hun eigenschappen het
automatisch genereren van tekstuele aanduidingen aan te geven. Deze kunnen auteur,
datum, Tijd, pagina, linken, inhoudsopgave, index, bestandsnaam, bestandsgrootte,
vragen, autotekst, afdruksamenvoegen, expressies en standaard ontworpen velden zijn.
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Kopteksten en voetteksten voorzien u van informatie die buiten de marges van het
hoofddocument staan. Kopteksten bevinden zich aan de bovenkant van de pagina, en
voetteksten bevinden zich aan de onderkant van de pagina. Kop en voetteksten bevatten
dikwijls elementen zoals pagina nummers, hoofdstuktitels, datums en de naam van de
auteur.
Window-Eyes geeft zowel de kop als voetteksten aan wanneer met de pijltoetsen
doorheen het document gegaan wordt, ook wanneer men zich in de Kop of voettekst
mode bevindt dewelke je kan oproepen door de sneltoets(ALT-V, H). Window-Eyes zal ook
de pagina nummers weergeven bij het bewerken van kop of voetteksten. Bijvoorbeeld,
indien een pagina is ingesteld om met pagina nummers te werken, dan zal Window-Eyes u
aangeven of u de even of oneven kop of voettekst wenst.

289 / 784

Handleiding

Afbeeldingen en Objecten

Onderwerp: Afbeeldingen en Objecten
Afbeeldingen en Objecten

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Inline afbeeldingen en objecten zijn elementen die gepositioneerd zijn in een tekst of
document. Niet-inline (of zwevende) afbeeldingen en objecten zijn elementen die een
vaste positie hebben en omringd kunnen zijn door tekst of andere elementen.
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Verwijzingen omvatten drie items: opmerkingen, eindnota's en voetnoten.
Opmerkingen zijn nota's of aantekeningen die aan een document worden toegevoegd. De
opmerkingen worden meestal weergegeven door middel van ballonvenstertjes aan de
randen van het documentvenster.
Voetnota's en eindnota's worden gebruikt om u te voorzien van bijkomende informatie
(bijvoorbeeld, verdere uitleg, opmerkingen of verwijzingen) voor specifieke tekst in een
document. Voetnoten en eindnoten bestaan uit een verwijzingsmarkering (gewoonlijk een
cijfer of karakter) in de documenttekst, en de corresponderende tekst in het gebied van
de voet/of/eindnoot. Men plaatst voetnoten aan het einde van een pagina en eindnoten
aan het einde van een document.
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Revisies, ook wel veranderingen in arcering of lijn genoemd, bevatten wijzigingen zoals
invoegingen, verwijderingen of ook formaatwijzigingen die op een origineel document
werden toegepast. Gebruik de volgende commando's om tussen Revisies te navigeren:
· Volgende revisie: ALT-RECHTERHAAK
· Vorige Revisie: ALT-LINKERHAAK
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Secties zijn stukjes uit een document die specifieke opmaakopties bevatten die
verschillen van de rest van het document. Bv. Een document kan beginnen met tekst in
twee kolommen en eindigen met tekst in drie kolommen.Iedere groep van kolommen zou
dan beschouwd kunnen worden als zijnde een sectie.
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Als u de opties "Spellingscontrole terwijl U Typt" en "Grammaticacontrole terwijl U typt"
aanzet, Zal Word automatisch aangeven of er spellings-of grammaticafouten voorkomen
door een rode lijn te trekken onder spellingsfouten en een groene lijn onder
grammaticale fouten. Indien een spellings-of grammaticale fout wordt gevonden en u
drukt op SHIFT-F10, zal er een contextmenu met verschillende opties voor de huidige fout
verschijnen. Wanneer de automatische spellings-en grammaticacontrole niet nodig is, kan
u deze opties uitzetten om gemakkelijker te kunnen werken en de prestaties fel te
verbeteren. U kan spellings-en grammaticacontrole altijd uitvoeren door op F7 te
drukken. De overeenkomstige functionaliteit van Window-Eyes zal niet langer beschikbaar
zijn wanneer beide opties voor controle tijdens het typen zijn uitgeschakeld. Gebruik de
volgende commando's om te navigeren tussen spellings-en grammaticafouten:
· Volgende Spellings/Grammaticafout: ALT-APOSTROF
· Vorige Spellings/Grammaticafout: ALT-DUBBELPUNT
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Een Tabel is opgemaakt uit rijen en een kolom is opgemaakt uit cellen die men kan vullen
met tekst of andere elementen (Zoals afbeeldingen of objecten). Meestal worden tabellen
gebruikt om informatie te organiseren en ze worden vaak weergegeven zoals een
spreadsheet. Gelijkvormige tabellen zullen door Window-Eyes worden aangekondigd door
het tabelnummer, het aantal rijen en het aantal kolommen aan te geven (d.w.z. "Tabel 1
met 10 Rijen en 10 kolommen"). Het kan echter zijn dat tabellen op een nietgelijkvormige manier worden opgemaakt door cellen samen te voegen. Het kan zijn dat
het lezen van een niet-gelijkvormige tabel niet werkt zoals u het zou verwachten en
navigatie kan verwarrend lijken. Window-Eyes zal u meedelen indien een tabel nietgelijkvormige rijen of kolommen bevat door de melding "Niet-Gelijkvormige rijen" indien
er niet-uniforme rijen in aanwezig zijn en "Niet-Gelijkvormige Kolommen" indien er nietuniforme kolommen in aanwezig zijn (d.w.z. "Tabel1 niet-uniforme rijen niet-uniforme
kolommen"). Indien een tabel rijen en kolommen bevat die zowel uniform als niet-uniform
zijn, dan zal Window-Eyes deze combinatie aangeven ("d.w.z. Tabel 1 met 5 rijen en nietuniforme kolommen"). Gebruik de volgende toetsen om doorheen een tabel te navigeren:
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· Cel naar rechts: Insert-Pijl-Rechts
· Cel naar links: Insert-Pijl-Links
· Cel omhoog: Insert-Pijl-Omhoog
· Cel Omlaag: Insert-Pijl-Omlaag
· Naar de eerste cel van rij: Control-Insert-Pijl-Links
· Naar de laatste cel van rij: Control-Insert-Pijl-Rechts
· Naar de eerste cel van kolom: Control-Insert-Pijl-Omhoog
· Naar de laatste cel van kolom: Control-Insert-Pijl-Omlaag
· Naar de cel uiterst Linksboven: Insert-Home
· Naar de Cel uiterst Rechtsbeneden: Insert-End
· Huidige rij voorlezen: Shift-Insert-Pijl-Omlaag
· Lees vanaf het begin van rij: Shift-Insert-Pijl-Links
· Lees tot aan het einde van rij: Shift-Insert-Pijl-Rechts
· Lees eerste cel van rij: Shift-Insert-Pijl-Omhoog
· Volledige Kolom voorlezen: Alt-Insert-Pijl-Omlaag
· Voorlezen vanaf het begin van kolom: Alt-Insert-Pijl-Links
· Tot einde kolom voorlezen: Alt-Insert-Pijl-Rechts
· Eerste Cel van Kolom voorlezen: Alt-Insert-Pijl-Omhoog
· Huidige Cel voorlezen: Insert-Numpad-Enter
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Formulieren van Microsoft Word kunnen drie types elementen bevatten: aankruisvakjes,
invoervelden en comboboxen. Gebruik de volgende commando's om de relevante
informatie te lezen bij het werken met formulieren:
· Veldnaam: Control-Shift-N
· Veldgegevens: Control-Shift-D
· Samenvatting voorlezen: Control-Shift-S
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Indien een formulier beschermd is, kan u de elementen in het formulier focusseren door
TAB-SHIFTTAB, ofwel de PIJL-OMHOOG/OMLAAG-toetsen. Indien Window-Eyes een
element vindt, zal het de geassocieerde statustekst voorlezen als veldnaam voor dit
element. Als er voor dat element geen statustekst bestaat, zal Window-Eyes de
geassocieerde helptekst als veldnaam voor dat element voorlezen. Indien er noch een
statustekst noch een helptekst voor dat element bestaat, zal Window-Eyes toch proberen
te bepalen welke tekst geassocieerd kan worden met het element (ofwel op het scherm
ofwel via het objectmodel van het Worddocument). De eerste twee methodes zijn opties
die door de makers van het invoerveld kunnen beheerd worden en Window-Eyes zal de
correcte veldnamen ten allen tijden uitspreken. De derde optie komt voor indien een
maker van een invoerveld de elementen geen label toekende maar dit is niet altijd 100%
accuraat. Echter, dan nog heeft Window-Eyes een bijkomende methode om u ervan te
verzekeren dat alle formulierelementen ten allen tijden voorgelezen worden ongeacht
hoe het formulier werd opgebouwd. Als u de Window-Eyes sneltoets gebruikt voor het
labelen van velden die standaard is ingesteld op Control-Insert-F, kan u manuele veldlabels
toepassen op gelijkwelk formulierelement van Word. Deze handmatige methode
overschrijft elke vorige methode. De manuele veldlabels worden opgeslagen op basis van
aparte documenten. Details over de Window-Eyes-functie Document Specifieke
Instellingen worden hieronder besproken.
Om door de tekst van een beschermd document te navigeren, moet de
documentbeveiliging afgezet worden. U kan dit doen door de optie Documentbeveiliging
uitschakelen te selecteren onder het menu-item Extra in Microsoft Word. Als u om een
paswoord gevraagd wordt om de documentbeveiliging uit te schakelen, kan het zijn dat u
voor bijkomende hulp contact moet opnemen met de auteur van dit document. Eens de
protectie van het document is opgeheven, kan u erdoorheen navigeren door gebruik te
maken van alle beschikbare navigatieknoppen. Om te werken met formulierelementen, zal
u de documentbeveiliging opnieuw moeten aanzetten door de optie Documentbeveiliging
te selecteren in het menu-item Extra van Microsoft word.
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Om bijkomende informatie over de eigenschappen van het huidige element weer te
geven, gebruikt u de sneltoets voor de Elementeigenschappen die standaard op Insert-E is
ingesteld. De dialoog Elementeigenschappen kan de volgende informatie bevatten:
· Lettergrootte (10 Punt, 14 Punt, etc.)
· Tekstkleur (rood, groen, blauwe schaduw, etc.)
· Tekstattributen (vet, cursief, dubbel onderstreept, etc.)
· Naam Lettertype (Verdana, Arial, etc.)
· Stijl (Normaal, Hoofding 2, etc.)
· Lege regel (Enkel, Dubbel, Ongeveer, Exact, etc.)
· Uitlijnen (Links, Rechts, Centreren, Uitvullen)
· Randen (Box, Schaduw, 3-D, etc.)
· Schaduw (Taling, Oranje, Blauwe Lucht, etc.)
· Tekst (Oriëntatie van de tekst is verticaal)
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De Dialoog Paginanavigatie, die u via Insert-Tab kan bereiken, biedt u de mogelijkheid om
de componenten van een document snel na te kijken of er naartoe te navigeren. Indien
het huidige document bestaat uit vele pagina's en/of elementen, zal Window-Eyes het
volgende aankondigen "Opbouwen van elementenlijst. Even geduld AUB," na 5 seconden
bezig te zijn geweest (alle processen voor deze dialoog zullen stoppen na 10 seconden).
Eens dat ddit gebeurd is, zal de titelbalk van de dialoog het aantal geselecteerde
elementen bevatten. Om tussen de verschillende elementengroepen te springen, gebruikt
u de beschikbare radioknoppen of bijbehorende sneltoetsen (hieronder opgelijst). Om het
huidige geselecteerde item te focusseren of er met de cursor naartoe te springen,
selecteert u de knop Focus Item, druk op ALT-I of druk gewoonweg ENTER.
· Opmerkingen: ALT-M - Geeft een lijst van alle opmerkingen die het huidige document
bevat.
· Koppelingen: ALT-H - Geeft een lijst van alle koppelingen die het huidige document
bevat.
· Bladwijzers: ALT-B - Geeft een lijst van alle bladwijzers die het huidige document
bevat.
· Voetnoten: ALT-F - Geeft een lijst van alle voetnoten die het huidige document bevat.
· Eindnoten: ALT-E - Geeft een lijst van alle eindemarkeringen die het huidige document
bevat.
· Objecten: ALT-J - Geeft een lijst van objecten die het huidige document bevat. Indien
Window-Eyes detecteert dat een object een inline object is, zal het woord "Inline"
tussen haakjes aan het einde van het lijstitem gezet worden. Als het woord "Inline"
niet verschijnt op het einde van een lijst met objectitems, dan is dit geen inline
object maar eerder zwevend. Indien het gefocusseerd object een tekstbox of
tekstframe is, dan zal Window-Eyes de cursor plaatsen op de eerste lijn met tekst in
het object, anders zal het object zelf geselecteerd worden.
· Revisies: ALT-R - Geeft een lijst van alle revisies die het huidige document bevat.
· Formuliervelden: ALT-O - Geeft een lijst van alle formuliervelden (beperkt tot
aankruisvakjes, invoervelden en comboboxen) die het huidige document bevat.
· Spellingsfouten: ALT-L - Geeft een lijst van alle spellingsfouten die het huidige
document bevat. Indien de zin "nabij de cursor" staat in de titelbalk van de Dialoog
Paginanavigatie, dan werd de lijst met spellingsfouten beperkt in een specifiek gebied
met het oogmerk om responsieve resultaten te verkrijgen. Alhoewel de opvolging van
spellingsfouten 100% accuraat blijft, kan het aantal spellingsfouten veranderen (als de
elementenlijst beperkt wordt) door telkens weer te drukken op Insert-Tab afhankelijk
van de locatie van de cursor.
· Grammaticale Fouten: ALT-G - Geeft een lijst van alle grammaticale fouten in het
huidige document. Indien de titelbalk van de dialoog Paginanavigatie de zin "nabij de
cursor" bevat, dan is de lijst met grammaticale fouten beperkt tot een specifiek
gebied om zo responsieve prestaties te behouden. Alhoewel de opvolging van
grammaticale fouten 100% accuraat blijft, kan het aantal grammaticale fouten
veranderen (indien de elementenlijst beperkt werd) door telkens weer te drukken op
Insert-Tab afhankelijk van de locatie van de cursor.
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De spreek samenvatting verbeteringen sneltoets kan worden bereikt door Control-Shift-S
te drukken, deze werd uitgebreid om meer gedetaileerde informatie te geven over het
huidige document. De eerste maal dat u deze drukt, zal het huidige pagina nummer
worden gemeld, een voet of koptekst, kolom info, weergave (Print, Normaal, enz.), en
document naam. De tweede maal dat u drukt zullen alle elementen gelezen worden die je
kan terug vinden in het dialoogscherm Pagina Navigatie met uitzondering van de spelling
en grammatica fouten.
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Bij het gebruik van de sneltoets voor Cursorpositie die u standaard vormt met ControlNumpad-Plus, zal Window-Eyes de positie voorlezen in 1/100ste van gelijkwelk Word unit
dat geconfigureerd werd. Bv. Indien Word voor inches werd geconfigureerd, dan kan bij
het drukken van de Cursorpositiesneltoets het volgende voorgelezen worden, 1.83 inches
van links, 3.55 inches vanboven, pagina 8." Configureert men Word om millimeters te
gebruiken, dan zou de Cursorpositiesneltoets het volgende voorlezen, "135.50 millimeter
van links, 97.22 millimeter van boven, pagina 10.
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Indien u de optie Formaat Waarschuwing aanzet, die u kan vinden in het menugebied
Beeldscherm/Overige van het Window-Eyes controlepaneel , of u drukt op Control-AltShift-F, zal Window-Eyes automatisch druk-offsets vanaf de linkermarge van de huidige
sectie weergeven. Buiten de weergave van twee of meer spaties in een lijn, indien dit
voorkomt, zal Wondow-Eyes u ook wijzen op tabspaties. Bv. Indien het volgende op een
lijn voorkomt, "Deze spatie is spatie een spatie spatie test," dan zou Window-Eyes het
volgende uitspreken, "Dit is een twee spaties test." Wanneer een regel het volgende
bevat, "Deze tab is spatie spatie test een tab test," zal Window-Eyes het volgende
uitspreken,"Deze tab is 2 spaties een tab test."
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Indien de optie Attributen Wijzigingen aanstaat, die beschikbaar is in het menu
Beeldscherm/Overige in het Window-eyes controlepaneel of u drukt op WINDOWS-A zal
Window-Eyes automatisch Attribuutwijzigingen aangeven, zoals vet, tekengrootte, kleur
en stijl.
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Alhoewel er verschillende methodes zijn om doorheen een document te maneuvreren,
kunnen sommige elementen wel eens voor moeilijkheden zorgen wanneer het gaat over
hun navigatie. De hierna volgende beperkingen zijn te wijten aan Microsoft Word.
· Kolommen: Indien u het einde van een kolom bereikt en u drukt dan nog eens op pijl
omlaag, dan zal de cursor bewegen naar gelijkwelk element dat onder de kolom staat,
in plaats van direct naar de volgende kolom te springen.
· Tabellen - Wanneer u het einde van de laatste rij in een kolom leest, uiterst rechts
beneden in de tabel, m.a.w., als u nu nog eens op de tabtoets drukt, zal er
automatisch een rij toegevoegd worden.
· Dubbele paginaweergave - Als u het einde van de linkerpagina bereikt, en u drukt nog
een keer op pijl naar beneden, dan zal de cursor in plaats van direct naar de
rechterpagina te gaan, zich verplaatsen naar gelijk wat er zich ook bevindt onder de
linker pagina.
· Objecten - De meeste objecten staan niet in lijn en kunnen met de pijltoetsen niet
geselecteerd worden, met uitzondering van sommige objecten die tekst bevatten. De
enige manier om deze te selecteren is door de muisaanwijzer te gebruiken.
· Sneltoetsen Volgende/Vorige Lijnn- Window-Eyes beschikt over een navigatiemethode
die de problemen van beperkingen hierboven omzeilt. De Sneltoetsen
Volgende/Vorige Lijn brengen u altijd naar de volgende lijn in de opmaak van het
document. Alhoewel deze sneltoetsen van Volgende/Vorige lijn veel accurater lijken,
vergen ze voor u meer werk om te doen en het kan zijn dat deze minder responsief
zijn dan de standaard pijl omhoog en omlaag-toetsen. Als u een situatie tegenkomt
waarbij het navigeren niet werkt zoals wordt verwacht, dan moet u echter de
sneltoetsen van Volgende/Vorige lijn gebruiken. Merk op dat Continu Voorlezen de
sneltoetsen voor Volgende/Vorige lijn automatisch gebruikt.
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Window-eyes maakt u niet enkel attent op vele elementen van Word, maar u kan
bijkomend ook nog aanpassen op welke manier deze worden uitgesproken. U kan aan
Window-Eyes zelfs doorgeven welke informatie het programma moet uitspreken als
nieuwe documenten worden geladen, of sommige elementen wel dan niet mogen
overgeslagen worden tijdens het Continu Voorlezen, en nog veel meer. Indien u deze
waarden wilt instellen, drukt u terwijl u in een document werkt op Insert-V om het item
Word Breedsprakigheid van het Window-Eyes controlepaneel te openen. Merk op dat de
optie "Toon Geavanceerde Opties" in het Helpmenu moet aanstaan vooraleer u
Breedsprakigheidsopties kunt aanpassen.
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Window-Eyes ondersteunt de mogelijkheid om instellingen voor specifieke documenten te
bewaren door gebruik te maken van een functie die "Document Specifieke Instellingen"
genoemd wordt. Wanneer u een document in Word opent, waarvoor specifieke
documentinstellingen bewaard werden, dan beïnvloeden deze instellingen onmiddellijk
dit specifieke document. Momenteel zijn alleen veldnamen en geavanceerde
ondersteuningsopties in Word beschikbaar om te bewaren voor documenten. In volgende
versies van Window-Eyes zal het mogelijk zijn om bijkomende instellingen per document
te bewaren. Het item Document Specifieke Instellingen kan u bereiken via het menu-item
Algemeen/Document Specifieke Instellingen in het controlepaneel van Window-Eyes.
Merk op dat het item "Geavanceerde Opties Weergeven" in het Helpmenu moet aanstaan
om van deze optie gebruik te kunnen maken.
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U kan een speciale mode aanzetten die u toelaat om te navigeren tussen specifieke
elementen, net zoals op de wijze waarop Browse Mode werkt. Druk op Insert-Z om deze
mode aan/of uit te zetten. Als de mode actief is, kan u de volgende sneltoetsen gebruiken
om te springen naar het voor u interessante element:
· Volgende Grammaticale Fout : A
· Vorige Grammaticale Fout : Shift-A
· Volgende Bladwijzer : B
· Vorige Bladwijzer : Shift-B
· Volgende eindnoot : D
· Vorige eindnoot : Shift-D
· Volgend Formulierveld : F
· Vorige Formulierveld : Shift-F
· Volgend Invoerveld : E
· Vorige Invoerveld : Shift-E
· Volgende Grafiek : G
· Vorige Grafiek : Shift-G
· Volgende Hoofding : H
· Vorige Hoofding : Shift-H
· Volgende Specifieke Hoofdingniveaus 1 - 9 : Nummers 1 - 9
· Vorige Specifieke Hoofdingniveaus 1 - 9 : Shift- 1 - 9
· Volgend Foutgespeld Woord : M
· Vorig Foutgespeld Woord : Shift-M
· Volgende Opmerking : N
· Vorige Opmerking : Shift-N
· Volgende Voetnoot : O
· Vorige Voetnoot : Shift-O
· Volgende Paragraaf : P
· Vorige Paragraaf: Shift-P
· Volgende revisie : R
· Vorige revisie : Shift-R
· Volgende Tekstvak : S
· Vorige Tekstvak : Shift-S
· Volgende Tabel : T
· Vorige Tabel : Shift-T
· Volgend Woord in Word Index List : W
· Vorige Woord in Word Index List : Shift-W
· Voorwaarts uit een Tabel of Lijst Bewegen : groter dan teken
· Achterwaarts uit een Tabel of Lijst Bewegen : kleinder dan teken
· Volgende Pagina : Spatie
· Vorige Pagina: Shift-Spatie
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Wanneer u een document tegenkomt dat niet correct wordt uitgelezen via de enhanced
Word-ondersteuning van Window-Eyes, heeft u de optie om terug te keren naar de oudere
methode om toegang tot het document te krijgen. Om deze functie in/of uit te
schakelen, opent u het item Breedsprakigheid/Office/Word/Overige in het controlepaneel
van Window-Eyes. Dit is een instelling Per Document, en dit wordt nergens in geen enkele
set file opgeslagen. Hebt u een document waarvan u denkt dat het niet juist wordt
uitgelezen, neemt u best eerst contact op met de Support om te verifiÃ«ren dat het
document problemen veroorzaakt. Vindt u dat het document in gebreke blijft, dan kan u
de enhanced Word ondersteuning van Windoweyes voor dat specifieke document
afzetten.
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Dit hoofdstuk van de gebruikershandleiding beschrijft op welke manier Window-Eyes
samenwerkt met Microsoft Excel. Hier worden geen instructies gegeven over het gebruik
van Microsoft Excel zelf. Voor meer informatie over hoe u met Excel moet werken, neemt
u best contact op met GW Micro voor een specifieke cursus, of kijk voor meer informatie
op de website van Microsoft Office op http://office.microsoft.com/.
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Vooraleer we zullen beginnen te spreken over de overweldigende functies die WindowEyes voor Excel biedt, is het belangrijk dat we een paar minuten tijd nemen en het
hebben over welke versie van Excel u moet draaien om de best mogelijke ervaring te
hebben. Om te beginnen zal u in het bezit moeten zijn van Microsoft Office 2000,
Microsoft Office XP (soms beter bekend als Office 2002), Microsoft Office 2003, Microsoft
Office 2007, of Microsoft Office 2010. Alhoewel Window-Eyes ondersteuning biedt voor
Excel 2000 en Excel 2002, raden we toch aan om Excel 2003, Excel 2007, of Excel 2010 te
gebruiken daar deze versies meer ondersteuning voor toegankelijkheid bevatten dan
gelijkwelke vorige versies.
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Versies
Vooraleer we zullen beginnen te spreken over de overweldigende functies die WindowEyes voor Excel biedt, is het belangrijk dat we een paar minuten tijd nemen en het
hebben over welke versie van Excel u moet draaien om de best mogelijke ervaring te
hebben. Om te beginnen zal u in het bezit moeten zijn van Microsoft Office 2000,
Microsoft Office XP (soms beter bekend als Office 2002), Microsoft Office 2003, Microsoft
Office 2007, of Microsoft Office 2010. Alhoewel Window-Eyes ondersteuning biedt voor
Excel 2000 en Excel 2002, raden we toch aan om Excel 2003, Excel 2007, of Excel 2010 te
gebruiken daar deze versies meer ondersteuning voor toegankelijkheid bevatten dan
gelijkwelke vorige versies.
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Eens dat u een legaal ondersteunde versie van Excel hebt geÃ¯nstalleerd, moet u er zich
van verzekeren dat u alle beschikbare Service packs en Updates installeert en dat deze
behoorlijk werken. Om u ervan te vergewissen of u de laatste Updates hebt draaien, surft
u naar http://office.microsoft.com. Selecteer de link "Controleren op Updates" voor
bijkomende informatie.
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Als u de standaardbeveiliging en de invoegttoepassingsinstellingen van Excel gebruikt, dan
kan Window-Eyes automatisch alle nieuwe functies van Microsoft Excel importeren. Er is
geen gebruikersinteractie vereist. Indien u echter beveiligingsinstellingen of
invoegtoepassingsinstellingen hebt gewijzigd, krijgt u waarschijnlijk een
Veiligheidswaarschuwing terwijl u met Excel werkt. Indien u deze
Veiligheidswaarschuwingsdialoog krijgt die refereert naar GW Micro, Inc. en de WindowEyes Invoegtoepassing (WEOffice.dll), TAB dan simpelweg naar het aankruisvakje "Macro's
van De Uitgever Altijd Vertrouwen en druk de spatiebalk om dit aan te vinken. TAB dan
naar de knop "Macro's Inschakelen", en druk op ENTER. Indien u de optie "Macro's Van Deze
Uitgever Altijd Vertrouwen" inschakelt, dan kan u verifiÃ«ren dat de Window-Eyes Officefuncties geÃ¯nstalleerd werden door het volgende te doen.
Voor Excel 2003:
1. Terwijl u in Excel bent, drukt u op ALT-X voor Extra's.
2. Druk O voor Opties.
3. Druk op S totdat u Beveiliging hoort.
4. Druk ALT-S voor Macro Beveiliging.
5. Druk op PIJL-RECHTS voor het tabblad Vertrouwde Uitgevers.
6. TAB een maal tot aan de lijst van Vertrouwde Uitgevers.
7. Druk op G om GW Micro, Inc. te selecteren.
Voor Excel 2007 en 2010:
1. Als u in Excel werkt, Druk op Alt-B, O om de dialoog Excel Opties te openen.
2. Druk op V totdat u "Vertrouwenscentrum" hoort.
3. Druk op Alt-I om de instellingsdialoog van het Vertrouwenscentrum te openen.
4. Druk op V totdat u "Vertrouwde Uitgevers" hoort.
5. Tab een maal tot aan de lijst van Vertrouwde Uitgevers..
6. Druk op G om GW Micro, Inc. te selecteren.
Indien u de optie "Vertrouw alle geïnstalleerde invoegtoepassingen en sjablonen" hebt
aangezet, dan zal de ondersteuning van Window-Eyes van Office werken, maar GW Micro
zal niet voorkomen in de lijst van vertrouwde uitgevers.
Indien GW Micro, Inc. niet voorkomt in uw lijst met vertrouwde uitgevers, kijk dan uw
beveiligingsinstellingen terug na om er u van te verzekeren dat u toch geen specifieke
invoegtoepassingen van Microsoft Excel hebt geblokkeerd.
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Cellen zijn de individuele elementen die zorgen voor de opmaak van werkbladen in Excel,
en ze bevatten gegevens zoals (namen, nummers, datums, formules, etc.). Cellen worden
gecombineerd om werkbladen op te maken, en werkbladen worden dan weer
gecombineerd om zo werkmappen op te maken.
De meest gebruikelijke methode om binnen een werkblad tussen cellen te navigeren is het
werken met de hiervoor toegewezen pijltjestoetsen.
· Pijl Rechts - Beweeg een cel voorwaarts
· Pijl Links - Beweeg een cel achterwaarts
· Pijl omhoog - Beweeg een cel naar boven
· Pijl omlaag - Beweeg een cel omlaag
· Tab - Een cel voorwaarts bewegen
· Shift-Tab - Een cel achterwaarts bewegen
· Enter - Een cel omlaag bewegen
· Shift-Enter - Een cel omhoog bewegen
Wanneer u in Excel doorheen cellen navigeert met de pijltjes, Tab, Shift-Tab, of Enter of
Shift-Enter, zal u een hele hoop informatie te horen krijgen zoals celgegevens, celpositie
en mogelijk nog bijkomende info afhankelijk van het formaat en de inhoud van de cel
waarnaar u navigeert.
Indien een cel gegevens bevat, Zal Window-Eyes standaard deze gegevens voorlezen
tijdens het navigeren van de ene naar de andere cel. Wanneer een cel geen gegevens
bevat, zal Window-Eyes voor wat betreft de inhoud niets voorlezen. U kan echter de
optie Lege Regels uit het menu Scherm/Overige in het Window-Eyes Controlepaneel
gebruiken. Hiermee kan u Window-Eyes zo instellen dat het programma altijd het woord
"Leeg" uitspreekt indien het een cel zonder gegevens tegenkomt.
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De volgende sneltoetsen zijn beschikbaar tijdens het werken met cellen:
· Alt-Shift-C = Lees Opmerking - Deze sneltoets zal de opmerking voor de actieve cel
voorlezen
· Alt-Shift-F = Lees Formule - Als u hier een keer op drukt zal deze sneltoets de formule
voor de actieve cel voorlezen. Indien u twee maal drukt, zal de sneltoets de formule
voor de actieve cel spellen.
· Alt-Shift-P = Vorige Cel - Deze sneltoets beweegt de focus terug naar de cel die actief
was voordat de huidige cel actief werd.
· F2 - Dit is een sneltoets van Excel die u toelaat de huidige cel te bewerken. Als u
hierop drukt, zegt Window-Eyes "edit mode." Druk op Escape om de edit mode te
verlaten en zo elke verandering te annuleren. Druk op Enter om de edit mode te
verlaten en aanvaard elke verandering. U zal ook horen dat Window-Eyes "edit mode"
zegt als u start met het intypen van gegevens in een cel.
· Insert-Numpad-Plus = Muis Naar Focus - Als u hierop drukt, zal Window-Eyes de muis
naar het centrum van de actieve cel of het geselecteerd object voeren.
· Control-Shift-N = Veldnaam - Als u hierop drukt, zal Window-Eyes de positie van de
actieve cel voorlezen. Indien een gedefinieerde hoofding werd gevonden, dan zal
slechts deze gedefinieerde hoofding uitgesproken worden. Indien geen gedefinieerde
hoofding voorhanden is, zal de celpositie voorgelezen worden. Een tweede maal
drukken op deze sneltoets leest altijd de celpositie voor, samen met elke
gedefinieerde hoofding.
· Control-Shift-D = Veldgegevens - Als u hierop drukt, zal Window-Eyes de gegevens van
de actieve cel uitspreken. Twee maal drukken spelt de inhoud. Drie maal drukken spelt
de inhoud fonetisch.
· Control Page-Up en Control Page-Down - Excelsneltoetsen die u achterwaarts en
voorwaarts laten bewegen doorheen de werkbladen in de huidige werkmap.
Standaardmatig zal de naam van het nieuwe werkblad worden uitgesproken, gevulgd
door de actieve cel.
· Control-Shift-S = Samenvatting Uitspreken - Als u hier een maal op drukt, zal WindowEyes de celinformatie voorlezen d.m.v. de huidige breedsprakigheidsopties. Indien u
twee maal drukt, dan zal de functie Samenvatting Uitspreken de celinformatie,
geforceerd door alle breedsprakigheidsopties van het huidige werkblad, voorlezen.
(Merk op dat alleen de bestaande elementen zullen worden uitgesproken.) Indien een
hoofding voor de actieve cel gedefinieerd werd, dan zal de sneltoets Samenvatting
Uitspreken, de hoofding voorlezen. Indien er geen hoofding voorhanden is en het
aankruisvakje positie breedsprakigheid is aangevinkt, dan wordt de huidige celpositie
uitgesproken. Merk op dat de inhoud van de cel altijd zal voorgelezen worden. U kan
via de breedsprakigheidsoptie ervoor kiezen om info te horen die betrekking heeft op
het werkblad of de werkmap.
· Control-Shift-M = Geselecteerd Blok - Als u hierop drukt, zal Window-Eyes zowel de
reeks van geselecteerde cellen uitspreken alsook de cel die momenteel actief is.
Bijvoorbeeld, indien de cellen A5 tot H11 werden geselecteerd, en A5 de actieve cel
is, dan zal Window-Eyes het volgende zeggen: "Geselecteerd A5 tot H11, actieve cel
A5." Indien u twee maal drukt, zal u meer informatie over de selectie krijgen. In
hetzelfde voorbeeld van hierboven zou u nu dan horen: "Geselecteerd A5 tot H11, A5
blah, H5 blah, A11 blah, H11 blah 7 rijen 8 kolommen, actieve cel A5," where "blah" is
the cell's contents. Merk op dat indien een cel leeg is, deze niet zal uitgesproken
worden indien u de toets twee maal drukt. Dus, als een gedefinieerde hoofding zo is
ingesteld dat alle cellen voorgelezen dienen te worden, dan zal deze hoofding
uitgesproken worden.
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Microsoft Excel kan grafieken gebruiken om gegevens weer te geven (zoals vergelijkingen,
patronen, en trends) d.m.v. een visuele voorstelling. Window-Eyes biedt u de toegang tot
alle grafieken die Excel voorziet, zoals:
· Zone Grafiek (6 variaties)
· Oppervlakte Grafiek (4 variaties)
· Balk Grafiek (6 variaties)
· Radar Grafiek (3 variaties)
· Kolom Grafiek (7 variaties)
· Ballon Grafiek (2 variaties)
· Lijn Grafiek (7 variaties)
· (XY) Verspreid Grafiek (5 variaties)
· Warboel Grafiek (6 variaties)
· Doughnut Grafiek (2 variaties)
· Cylinder (7 variaties)
· Kegel (7 variaties)
· Pyramide (7 variaties)
· Stok Grafiek (4 variaties)
Objecten zijn multimediaelementen (zoals afbeeldingen, programma's, video clips, andere
documenten, etc.) die in een werksheet kunnen ingevoegd worden. Zij worden direct
boven hun cellen gepositioneerd.
Indien u een grafiek focusseert, kan u Excel gebruiken om doorheen diens elementen te
navigeren d.m.v. PIJL OMHOOG-OMLAAG en zo navigeert u tussen grotere groepen en PIJL
LINKS-EN RECHTS om binnen de groepen te navigeren. Window-Eyes zal de informatie
automatisch voorlezen terwijl u navigeert. U zou nog veel meer informatie over de
huidige grafiekelementen kunnen krijgen indien u de dialoog Elementeigenschappen
bekijkt, dat u standaard kan bereiken via Insert-E. Dit dialoog voorziet u van informatie
aangaande het gefocusseerde element op de grafiek. Als de hoofdgrafiek zelf (het
grafiekgebied) geselecteerd is, zal alle informatie over de grafiek weergegeven worden.
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Vaak, indien u Excel gebruikt, zal u voor de huidige cel willen weten, wat de rij-of
kolomhoofding inhoudt. Bijvoorbeeld, als u een werksheet met een wekelijks schema
gebruikt, zullen rijhoofdingen vaak de tijdstippen van een dag aangeven terwijl de
kolomhoofdingen vaak de dagen van de week aangeven; deze informatie is cruciaal om u
ervan te verzekeren dat taken en afspraken worden ingegeven in de juiste cellen voor
datum en tijd.
De Dialoog Hoofdingen en Totalen, die u met Alt-Shift-H standaardmatig bereikt, laat u toe
te definiëren welke kolommen en rijen zouden moeten gebruikt worden voor
celhoofdingen en verder met welke kolommen en rijen celtotalen zouden moeten
gebruikt worden. Celhoofdingen worden gebruikt om de naam van een kolom of rij
automatisch aan te kondigen. Celtotalen lijken zeer sterk op Celhoofdingen, maar deze
worden handmatig gelezen door een toetsdruk. U kan zelfs hoofdingen-en celtotalen
gebruiken die in een ander werksheet voorkomen om in uw huidige werksheet te lezen. U
kan ook Hoofding-en Celtotalen instellen om voor een specifiek gebied, de gehele
werksheet of zelfs voor meerdere aangepaste gebieden te lezen.
Terwijl u door de dialoog Hoofdingen en Totalen TABT, zal u de volgende elementen
ontdekken:
· Invoerveld Naam Hoofding Of Totaal - Laat u toe een beschrijving voor het huidige
gedefinieerde item in te voeren. Deze naam dient enkel voor
documentatiedoeleinden, en heeft geen impact op de functionaliteit van het te
definiëren item. Bijvoorbeeld: u zou de naam "Hoofdingen voor jaarlijkse solden."
kunnen invoeren. Deze naam is nuttig om de functie te bepalen van elke definitie van
de Hoofding/totaal voor de huidige werksheet.
· Listbox met te gebruiken gebieden - Laat u toe het gebied dat moet gebruikt worden
in te stellen voor uw definities van uw Hoofdingen en Totalen. Deze listbox zal altijd
beginnen met "huidige gebied." Gebieden worden door Excel automatisch gedefinieerd
d.m.v. lege rijen en kolommen. Het gebied waarin u werkte terwijl u de dialoog
opende, zal worden gebruikt indien u "huidig gebied" selecteert." Het volgende item
in de Listbox Met TE GEbruiken Gebieden is "volledige werksheet." Met de optie
Volledige Werksheet bedoelen we dat uw volledige werksheet zal worden gebruikt. Elk
benoemd gebied dat in de huidige werksheet voorkomt zal ook worden opgelijst in de
listbox met gebieden. Benoemde gebieden worden gedefinieerd door een groep cellen
te selecteren en dit doet u door het menu invoeren te openen in Excel, hier kiest u
het submenu Naam en dan selecteert u de optie Definiëren. Dan kan u een naam voor
de huidige selectie cellen specifiëren. Indien u een benoemd gebied selecteert, zal
dit gedefinieerd gebied gebruikt worden. Het laatste item in de Listbox Met Te
GEbruiken Gebieden zal altijd "Standaard zijn." Het item standaard laat u toe om
handmatig een te gebruiken gebied voor Hoofdingen en/of Totalen te definiëren.
· Radioknop Rijhoofding (Standaard: Aangekruist) - Als u deze optie aanzet, zullen de
gedefinieerde kolom-men voor het specifiek gebied gebruikt worden als
Rijhoofdingen.
· Radioknop Kolomhoofding (Standaard: Niet Aangekruist) - Als u deze optie aanzet,
zullen de gedefinieerde rijen voor het specifiek gebied gebruikt worden als
kolomhoofding.
· Radioknop Rij-enKolom Hoofding (Standaard: Niet geselecteerd) - Als u deze optie
aanzet, zullen de gedefinieerde Rijen en Kolommen voor het specifiek gebied gebruit
worden als Kolomhoofdingen.
· Radioknop Totaalrij (Standaard: Niet geselecteerd) - Als u deze optie aanzet, zullen
voor het specifiek gebied de gedefinieerde rijen gebruikt worden als Kolomtotalen
· Radioknop Kolomtotaal (Standaard: Niet geselecteerd) - Als u deze optie aanzet,
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zullen voor het specifiek gebied de Kolomtotalen gebruikt worden als Rijtotalen.
· Radioknop Rij-en Kolomtotaal (Standaard: Niet geselecteerd) - Als u deze optie
aanzet, zullen voor het specifiek gebied de gedefinieerde rijen en kolommen gebruikt
worden als Kolom-en Rijtotalen.
· Hoofding Altijd Uitspreken (Standaard: Niet geselecteerd) - Als een Kolomhoofding
werd geselecteerd, zal de hoofding slechts worden uitgesproken indien u horizontaal
doorheen het specifieke gebied navigeert. Indien een Rijhoofding gedefinieerd werd,
zal deze Hoofding alleen worden voorgelezen als u verticaal doorheen het specifieke
gebied navigeert. Als u deze optie aanzet, zal Window-Eyes altijd de gedefinieerde
Hoofding voorlezen, ongeacht op welke manier u doorheen het gespecifieerd gebied
beweegt. Merk op dat deze optie zal uitgeschakeld worden indien u geen soort gebied
of Hoofding hebt geselecteerd.
· Invoerveld Celgebieden - Laat u toe om voor het standaardelement een reeks cellen te
definiëren in de Listbox voor het TE Gebruiken Gebied. Indien welk ander gebied dan
ook in de Listbox voor het Te Gebruiken Gebied geselecteerd werd, dan zal de reeks
cellen, gebruikt in dat geselecteerd gebied, getoond worden in dit invoerveld en
slechts dit Invoerveld zal worden uitgesproken. Dit item kan worden gebruikt ter
vervanging van het instellen van een benoemd gebied in Excel. Echter, voor een
standaardgebied voor Window-Eyes zou men een benoemd gebied in Excel moeten
gebruiken indien dit gebied zelf zal wijzigen in grootte. Het standaardgebied voor
Window-Eyes is vastgelegd op de gedefinieerde groote, terwijl een benoemd gebied
van Excel zich automatisch aanpast als kolommen of rijen worden toegevoegd of
verwijderd.
· Knop Voeg Invoer toe - Bewaart voor de huidige werksheet alle huidige data naar de
lijst van de Huidige Hoofdingen en Totalen. DE dialoog zal open blijven staan nadat u
deze knop hebt geselecteerd.
· Knop Verwijder Invoer - Verwijdert voor de huidige werksheet het momenteel
geselecteerde item in de huidige Listbox Hoofdingen en Totalen en de bijbehorende
data. Na het selecteren van deze knop zal de dialoog open blijven.
· Knop OK - Bewaart automatisch alle huidige data naar de lijst van Huidige Hoofdingen
en Totalen voor de huidige werksheet en, sluit de dialoog.
· Knop Annuleren - Sluit de dialoog zonder dat de huidige invoer wordt opgeslagen.
· Listbox Huidige Hoofdingen en Totalen - Weergave van alle gebieden die gedefinieerd
werden d.m.v. de dialoog Hoofdingen en Totalen in de huidige werksheet van de
werkmap. Als u voor de eerste maal in een nieuw werksheet de dialoog Hoofdingen en
Totalen gebruikt, zal deze lijst leeg zijn. Ingevoerde tekens zullen weergegeven
worden door gebruik te maken van de tekst ingevoerd in het Invoerveld Naam van
Hoofding of Totaal en dit nadat een invoer werd toegevoegd, en het gedefinieerd
soort gebied zal aan het einde van de naam worden toegevoegd. Als u een item
selecteert in de huidige listbox Hoofdingen en Totalen, dan zal de data die
overeenstemt met die Hoofding of totaal worden weergegeven in de respectievelijke
elementen doorheen de dialoog Hoofdingen en Totalen, zodat u in de mogelijkheid
bent de instellingen na te kijken of deze te wijzigen. Indien u ergens een instelling
wijzigt, dan zal u de tekst opnieuw moeten invoeren. Merk op dat indien u de naam
van de Hoofding of het Totaal wijzigt en u voegt de ingevoerde tekst toe, dan wordt
de vorige invoer niet verwijderd of verplaatst. De instellingen zullen slechts worden
vernieuwd indien u de naam dezelfde laat als de vorige ingevoerde tekst, en daarna de
tekens toevoegt.
· Invoerveld Te Gebruiken Rijen En Kolommen - toont de rij-en en/of Kolom-men die u
wilt gaan gebruiken als zijnde de Hoofding of Totaal voor het momenteel
geselecteerde gebied in de Listbox Te Gebruiken Gebied. De informatie in dit
invoerveld zal standaard de actieve cel of geselecteerde cellen zijn. U kan dit
manueel wijzigen door onderbroken rijen voor Hoofdingen of Totalen te gebruiken.
Bijvoorbeeld, stel dat u als hoofdinginformatie voor het momenteel geselecteerd
gebied, rij 3 zou willen gebruiken, vervolgens rij 5 en rij 10. U kan, indien gewenst,
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ook rijen of kolommen in een ander werksheet specifiëren
· Knop Gebruik Geselecteerde Cellen - Laat u toe om de rijen en kolommen terug te
zetten naar Gebruik Invoerveld voor de actieve cel of de geselecteerde cellen.
· ALT-SHIFT-T = Totaalcel voorlezen - Met deze sneltoets zal de totaalcel gedefinieerd in
de dialoog Hoofdingen en Totalen voorgelezen worden. Indien een totaalcel niet
gedefinieerd werd, zal Window-Eyes zoeken naar alle afhankelijke cellen van de
actieve cel die een formule bezit, beginnend met "=SoM", en deze worden
automatisch voorgelezen.
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Excel spreadsheets hebben het potentieel van nogal groot te zijn. Omwille van dit feit,
kan Window-Eyes u vertellen indien informatie in een cel of een groep van cellen
verandert. U kan zowel de info manueel lezen alsook automatisch laten uitspreken.
Window-Eyes kan u zelfs een lijst laten zien van alle cellen die u wenst te monitoren, of u
kan sneltoetsen gebruiken om de aparte cellen te laten zien en het maakt dan niet uit
waar u zich in uw werkmap bevindt. Bv. Bent u in werkblad 1 van een werkmap met 3
werkbladen en u hebt een cel die de som berekent van verschillende cellen doorheen al
uw werkbladen, dan zou u misschien een gemonitorde cel willen instellen zodat u het
totaal, indien dit wijzigt, manueel of automatisch door Window-Eyes zou kunnen laten
voorlezen.
Druk op Alt-Shift-M om het dialoog Gemonitorde Cellen te openen. Dit Dialoog bevat de
volgende elementen:
· Naam Invoerveld - Laat u toe om een beschrijving in te voeren van de groep
Gemonitorde Cellen die u vervolgens gaat definiëren. Deze naam dient alleen voor
documentatiedoeleinden en heeft geen impact op de functionaliteit van het te
definiëren item. De naam kan worden uitgesproken als de Gemonitorde Cel
voorgelezen wordt en zal ook worden weergegeven in de listbox van namen indien u
de sneltoets voor "Alle Gemonitorde Cellen" indrukt.
· Invoerveld Cellen Om Te Monitoren - Toont cellen die gemonitord moeten worden en
bepaalt standaard zij die ofwel de Actieve Cellen zijn of de reeks van de huidige
geselecteerde cellen. U kan Gemonitorde Cellen ook manueel invoeren door het
gebruik van aparte celposities, een verzameling cellen gescheiden door een comma of
een reeks van cellen gescheiden door een punt. U kan ook de naam van het werkblad
toevoegen. Opmerking: het is belangrijk om u ervan te verzekeren dat elke punctuatie
correct is als u verzamelingen of reeksen cellen invoert. Als u de naam van het
werkblad niet specifieert, zal het huidige werkblad gebruikt worden.
· Sneltoets Combo Box - Laat u toe een ID te selecteren ID (gerangschikt van 1 tot 10)
om op de huidige groep van Gemonitorde Cellen toe te passen. Deze ID wordt alleen
gebruikt indien u de geassocieerde Gemonitorde Cel Sneltoets indrukt (Gemonitorde
Cel 1 t.m. Gemonitorde Cel 10. Deze worden hieronder besproken. Indien u de
gedefinieerde Gemonitorde Cellen niet wenst te lezen door een van de 10 Sneltoetsen
van Lees Gemonitorde Cel in te drukken, en dat het de bedoeling is dit in te stellen
om automatisch voor te lezen of u wil de sneltoets Alle Gemonitorde Cellen gebruiken,
kan u dit op Geen instellen. Als u dat doet zal Window-Eyes deze Gemonitorde Cel aan
geen enkele van de 10 Lees Gemonitorde Cel sneltoetsen hangen.
· Naam Keuzerondje (Standaard: Niet Aangekruist) - Als u deze optie aan zet, Zal
Window-Eyes de naam voorlezen die u hebt gegeven aan het invoerveld Naam
vooraleer de data van de Gemonitorde Cel wordt uitgesproken.
· Keuzerondje Rijhoofding (Standaard: niet aangekruist) - Als u deze optie aan zet, zal
Window-Eyes de rijhoofding (indien gedefinieerd) voorlezen vooraleer de data van de
Gemonitorde Cel zal worden uitgesproken.
· Aankruisvakje Kolomhoofding (Standaard: Niet Aangekruist) - Als u deze optie aan zet,
zal Window-Eyes de kolomhoofding (indien gedefinieerd) uitspreken, vooraleer de
data van de Gemonitorde Cel wordt voorgelezen.
· Aankruisvakje Positie (Standaard: Aangekruist) - Als u deze optie aan zet, zal WindowEyes de celpositie,, (indien gedefinieerd) voorlezen vooraleer de data van de
Gemonitorde Cel wordt uitgesproken.
· Keuzerondje Auto Voorlezen (Standaard: Niet Aangekruist) - Als u deze optie aan zet,
zal Window-Eyes automatisch de Gemonitorde Cel voorlezen als diens inhoud wijzigt.
De sneltoets Gemonitorde Cel zal altijd gelezen worden ongeacht deze optie al dan
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niet is aangekruist. Indien de Gemonitorde Cel-groep meer dan een cel bevat, zullen
alleen die cellen die wijzigen automatisch binnen die groep voorgelezen worden.
· Afhankelijke Cellen Van Invoerveld bekomen - Standaard voor de actieve celpositie of
de geselecteerde cellen. U kan gelijk welke celverzameling, of volgorde intikken zoals
in het Invoerveld van de Cellen die u wenst te Monitoren. Dit element is zinvol voor de
volgende list box.
· Dependenties voor List Box - toont alle cellen die Dependenties zijn voor de cellen
opgelijst in het Invoerveld Afhankelijke Cellen van Invoerveld Bekomen zoals
hierboven behandeld. Bv. Als u een lijst met nummers hebt van Cel A1 tot cel A10, en
cel A11 is de som van Cel A1 t.m. cel A10, en cel A5 was de actieve cel toen u de
Dialoog Gemonitorde Cel bereikte, dan zal Cel5 in het Invoerveld Afhankelijke Cellen
Van Invoerveld staan en Cel A11 zal dan staan in de Dependenties voor List Box. U kan
nu gelijk welke cel, verzameling of volgorde zoals in het Invoerveld met de cellen die
u wenst te Monitoren, intikken.
· Knop Geselecteerde dependenties toevoegen - Laat u toe om het geselecteerde item
toe te voegen in het Invoerveld List Box Independenties Voor De Te Monitoren Cellen.
Als u op deze knop drukt en indien er reeds informatie voor de Gemonitorde Cellen
aanwezig is in het invoerveld Cellen Om Te Monitoren, zal het geselecteerde item in
het Invoerveld Dependenties Voor list box worden toegevoegd aan de tekst in het
Invoerveld Cellen Om Te Monitoren. Opmerking: deze knop zal worden uitgeschakeld
indien u geen enkel item selecteerde in de List Box Dependenties.
· Knop Toevoegen Invoer - Slaat alle huidige data op in de lijst van Gemonitorde Namen
voor het huidige werkblad. De dialoog zal blijven openstaan nadat u deze knop hebt
geselecteerd.
· Knop Verwijder Invoer - Verwijdert het huidig geselecteerde item in de List Box
Gemonitorde Namen, en geassocieerde data voor het huidige werkblad. De dialoog zal
blijven openstaan nadat u deze knop hebt geselecteerd.
· Knop OK - bewaart automatisch alle huidige data aan de lijst van de te Monitoren
Namen voor de huidige werksheet en sluit vervolgens de Dialoog af.
· Knop Annuleren - Sluit de Dialoog zonder dat de huidige invoer wordt opgeslagen.
· Listbox Te Monitoren Namen - Geeft een lijst van al de namen van de gemonitorde
groepen die momenteel gedefinieerd zijn en laat u toe om hen met de pijltjestoetsen
te bereiken. Terwijl u doorheen de namen navigeert, zullen alle andere elementen
naargelang hun instellingen vernieuwd worden. Dit kan gebruikt worden om
instellingen van bestaande groepen na te kijken of te vernieuwen.
De Dialoog Gemonitorde Cellen laat u toe om op een gemakkelijke en snelle manier een
Gemonitorde Cel in te stellen door de naam automatisch op Snel # (waar # is de eerste
ongebruikte gelezen Monitor Sneltoets. Indien er geen ongebruikte Sneltoets is, zal de
naam leeg blijven), De Cellen die u wilt monitoren zullen standaard de actieve cellen zijn
(of huidige selectie), en alleen het aankruisvakje Positie zal worden aangekruist. Deze
snelle functie kan worden gebruikt indien u zich op een aparte of een selectie cellen, die
u wilt monitoren, bevindt. Activeer simpelweg de Dialoog Gemonitorde Cellen, noteer de
ingegeven standaardnaam, en druk op Enter. De groep snelle controle zal automatisch
opgeslagen worden. De naam geeft het te gebruiken nummer aan van de Sneltoets Lees
Gemonitorde Cel. Met deze functie hebt u een manier om een cel of een groep cellen snel
te monitoren, zonder dat u hiervoor een aantal opties moet instellen.
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De volgende Sneltoetsen kan u gebruiken eens dat u aan Windoweyes hebt aangegeven
welke cellen u wilt controleren:
· Alt-Shift-0 tot Alt-Shift-9 = controle Cel 1 - 10 - Deze 10 sneltoetsen zullen de
gecontroleerde cel uitlezen met de overeenkomstige ID. M.a.w. Controle Cel 1 zal de
Gecontroleerde Cel uitlezen waarvan de ID 1 is. Controle Cel 2 zal de gecontroleerde
cel uitlezen waarvan de ID 2 is enz. Opmerking: u kan meerdere gecontroleerde cellen
associëren met dezelfde ID.
· Alt-Shift-A = Elke Gecontroleerde Cel - Deze sneltoets activeert de Dialoog Lees
gecontroleerde Cel, die u toelaat om de Gecontroleerde Cel die u wenst te lezen te
selecteren.
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Om bijkomende informatie over de eigenschappen van het huidige element weer te
geven, gebruikt u de sneltoets Element Eigenschappen standaard ingesteld als Insert-E. De
dialoog Element Eigenschappen kan de volgende informatie bevatten
Tekstuele Informatie
· Inhoud van de cel
· Positie van de cel
· Naam Lettertype (Verdana, Arial, etc.)
· Lettergrootte (10 Punten, 14 Punten, etc.)
· Tekstkleur (rood, groen, blauwe schaduw, etc.)
· Tekstattributen (vet, cursief, dubbel onderstreept, etc.)
· Horizontale schuifbalk
· Verticale schuifbalk
· Cijferformaat
· Randen
· Achtergrondkleur
· Celgrootte
· Alle breedsprakigheidsopties voor celinformatie zoals formule, opmerking, koppeling
etc.
Grafiek Informatie:
· Gebiedtype (Grafiek, Punt, legende, etc.)
· Grafiek Titel (Verkoopsresultaat Grafiek, My Bar Grafiek, etc.)
· Grafiek Naam (Bar Grafiek 10, Augustus Pie Grafiek, etc.)
· Grafiek Type (3D stacked bar, etc.)
· Serie Elementen (Naam, Punt opvolgingsteken, Lijn Groep, opvolgingstype, waarden,
etc.)
· Lijn Elementen Nummer (Nummer, Titel, Type, Groep, omvang, etc.)
· Geavanceerde Informatie (Grafiek Grootte, Verduisterde Cellen, Randdikte, Type
Arcering, etc.)
· Er zijn twee secties grafiekinformatie afhankelijk of dat het belangrijkste grafisch
gebied werd geselecteerd of een apart grafisch element. Het bovenste gedeelte van
de grafiekinformatie gaat slechts over de gegevens in de grafiek. Verder naar beneden
vindt u een split button die zegt "Geavanceerde Informatie:" which provides
information about the data in the Grafiek, as well as the visual features of the Grafiek.
Object Informatie:
· Object Type (Afbeelding, Ole Object, etc.)
· Object Tekst (Bitmap Afbeelding, Wave Geluid, etc.)
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Het Dialoog Pagina Navigatie De Pagina Navigatie Dialoog die u standaard kan bereiken via
de sneltoets Insert-Tab, biedt u de mogelijkheid om snel te navigeren of een overzicht te
krijgen van de componenten van een werkblad of werkmap in een uitgebreide dialoog. Als
u deze opent, bevat de titelbalk van dit dialoog het aantal geselecteerde elementen
alsook of deze elementen onderzocht werden in de huidige werkruimte, het werkblad of
in de volledige werkmap. Om tussen de verschillende elementgroepen te wisselen,
gebruikt u de beschikbare radioknoppen of bijbehorende sneltoetsen (hieronder
opgelijst). Om het huidig geselecteerde item te focusseren en/of de selectie te bewegen
naar dit item, selecteert u de knop Focus Item, druk Alt-F, of druk simpelweg op Enter.
· Opmerkingen: ALT-C - lijst van alle opmerkingen die voorkomen in het huidige
werkblad of werkmap.
· Koppelingen: ALT-H - lijst van alle hyperlinks die voorkomen in het huidige werkblad of
werkmap.
· Objecten: ALT-J - Lijst van alle objecten die voorkomen in het huidige werkblad of
werkmap.
· Benoemde Werkruimtes: ALT-A - Lijst van alle benoemde werkruimtes die voorkomen
in de huidige werkmap of werkblad.
· Cellen in Kolom: ALT-E - Lijst van alle niet-lege cellen die voorkomen in de huidige
kolom en hun waarden, gebonden hetzij aan de huidige werkruimte of werkblad.
· Pagina Einden: ALT-P - lijst van alle afzonderlijke pagina's en hun overeenkomstige
reeks cellen voor hetzij de huidige werkmap of werkblad.
· Controle van Cellen: ALT-N - lijst van alle controles van cellen die voorkomen in het
huidige werkblad of werkmap.
· Grafieken: ALT-T - Alt-T ? Lijst van alle grafieken die voorkomen in het huidige
werkblad of werkmap.
De huidige specifieke ruimte is het gebied dat Windoweyes zal onderzoeken om de door u
geselecteerde items terug te vinden. U kan de huidige specifieke ruimte controleren door
te drukken op Alt-R voor gebied, Alt-W voor werkblad (standaard), of Alt-K voor werkmap.
Als u een specifiek gebied selecteert, zullen alle items (zoals opmerkingen, hyperlinks,
objecten, etc.) betrekking hebben op dit specifieke gebied. Opmerking: sommige
elementypes zijn niet beschikbaar voor sommige gebieden. Bv. cellen in kolommen is niet
beschikbaar voor het gehele werkboek.
U kan ook toegang krijgen tot een invoerveld met overige informatie over het huidig
geselecteerde element door ofwel te tabben naar het invoerveld Overige Informatie of
door te drukken op Alt-I. Bijvoorbeeld: met opmerkingen krijgt u het volgende in het
invoerveld: grootte, of de opmerking zichtbaar of onzichtbaar of verborgen wordt, welke
cellen het verduistert indien het zichtbaar is en als dat gebied niet-lege cellen overdekt,
de inhoud van de cel en de volledige opmerking. Met Koppelingen of hyperlinks krijgt u de
URL. Met objecten krijgt u welke cellen het verduistert en of er enige niet-lege cellen
zijn hieronderin. Met controle van de cellen krijgt u alle aparte cellen die als groep
benoemd werden samen met hun gegevens. Grafieken laten u ook zien welke cellen zij
overlappen.
De knop Focus Item geeft focus aan het geselecteerde element of maakt dat element
actief. Bijvoorbeeld: als u een commentaar selecteert en u drukt op de knop Focus Item,
zal de cel die deze opmerking bevat de actieve cel worden.
De knop Geselecteerd Item is gelijk met de knop Focus Item omdat het focus geeft aan het
geselecteerde element of het element activeert. Daarbij komt nog dat deze ook al de
andere cellen zal selecteren. Bijvoorbeeld: indien u Cel In Kolom selecteert en u hebt een
cel uit deze groep geselecteerd en u drukt nu op de knop Focus Item, dan wordt de
geselecteerde cel de actieve cel. Indien u op de knop Geselecteerd Item drukt, dan wordt
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de geselecteerde cel de actieve cel en al de andere cellen van de kolom zullen worden
geselecteerd. Opmerking: de Knop Geselecteerd Item niet voor alle elementtypes
beschikbaar is.
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Window-Eyes maakt u niet alleen attent op vele Microsoft Excel-elementen. U kan ook
nog aanpassen hoe deze elementen zullen uitgesproken worden. Om deze waarden in te
stellen, drukt u op Insert-V terwijl u in een document werkt om het Excel
Breedsprakigheidsitem van het Windoweyes controlepaneel te openen. Merk op dat de
optie "toon geavanceerde opties" onder het Help Menu moet aanstaan vooraleer u gelijk
welke breedsprakigheidsopties kunt gaan aanpassen.
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Window-Eyes ondersteunt de mogelijkheid om instellingen voor specifieke documenten te
bewaren door gebruik te maken van een functie die "Document Specifieke Instellingen"
genoemd wordt. Wanneer u een document in Word opent, waarvoor specifieke
documentinstellingen bewaard werden, dan beïnvloeden deze instellingen onmiddellijk
dit specifieke document. Momenteel zijn alleen veldnamen en geavanceerde
ondersteuningsopties in Word beschikbaar om te bewaren voor documenten. In volgende
versies van Window-Eyes zal het mogelijk zijn om bijkomende instellingen per document
te bewaren. Het item Document Specifieke Instellingen kan u bereiken via het menu-item
Algemeen/Document Specifieke Instellingen in het controlepaneel van Window-Eyes.
Merk op dat het item "Geavanceerde Opties Weergeven" in het Helpmenu moet aanstaan
om van deze optie gebruik te kunnen maken.
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Microsoft PowerPoint is een softwarepakket waarmee u presentaties kunt geven d.m.v.
het verstrekken van visuele informatie via het afspelen van dia's, dit ter ondersteuning
van mondelinge presentaties zoals opleidingssessies, lessen in de klas en zakelijke
seminaries. PowerPoint dia's bevatten tekstcombinaties, afbeeldingen en multimediaeffecten en deze worden vaak weergegeven door een pc aan een projectiesysteem aan
te sluiten zodat de presentatie voor heel wat mensen tegelijk zichtbaar kan worden
gemaakt. Powerpoint presentaties kunnen ook elektronisch worden doorgestuurd en u
kan er toegang toe krijgen net zoals gewone Microsoft Office-documenten. Windoweyes
biedt ondersteuning voor Powerpoint 2000 en hoger.
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Als u Powerpoint de eerste keer opstart, krijgt u gewoonlijk vier soorten vensters te
zien: het diavenster, taakvenster, een notavenster en een Thumbnail venster. Het
diavenster is datgene waar u de inhoud kan wijzigen van een weergegeven dia. Als u
op de tabtoets drukt, kan u navigeren tussen de diaobjecten en Windoweyes zal het
objecttype uitspreken (zoals "title place holder"), de inhoud van de tekst (indien
enige inhoud voorhanden is), en objectdetails (zoals de omvang, positie, etc. objectdetails worden gecontroleerd door breedsprakigheidsopties die hieronder
behandeld worden). Druk op enter om het geselecteerd object te wijzigen. nadat u
klaar bent met het wijzigen van een object, kan u op Escape drukken om de
invoermode af te sluiten en nu kan u het object opnieuw selecteren. De inhoud van
het taakvenster hangt af van de situatie, en kan een van de verschillende topics
bevatten zoals Hoe Beginnen Help, zoekresultaten, Clip Art, onderzoek, Clipboard,
nieuwe presentatie, sjabloon Help, gedeelte werkruimte, Document Updates, Dia
Layout, Dia Layout-kleurschema's, Dia Layout-anmatieschema's, Standaardanimaties,
en Diaovergangen. Het Notavenster laat u toe om nota's over de geselecteerde dia
in te voeren. Anders dan de inhoud van de dia, zijn nota's niet zichtbaar voor het
publiek tijdens het afspelen van een diapresentatie. Het Thumbnailvenster kan
worden gebruikt om te navigeren tussen de aparte dia's van een presentatie. De F6toets wordt gebruikt om te schakelen tussen alle geopende vensters.
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Het pagina navigatie dialoogscherm, dewelke te je kan bereiken doormiddel van InsertTab, geeft je snel overzicht van de onderdelen die je kan opvragen. Je kan kiezen uit
kopteksten, objecten, commentaren, of dia's of voor volledige presentatie. Selecteer de
focus element knop zal ervoor zorgen dat automatisch het element dat je selecteerde
word gefocust, deweke navigatie snel en makkelijk maakt. Maak gebruik van de volgende
sneltoetsen om een van de elemeneten te kiezen:
· Hyperlinks: ALT-H - Lijst van alle hyperlinks die beschikbaar zijn in het gebied.
· Objecten: ALT-J - Lijst van alle objecten die beschikbaar zijn in het gebied.
· Commentaren: ALT-M - Lijst van alle commentarendie beschikbaar zijn in het
gebied.
· Dia's: ALT-D - Lijst van alle dia's in de huidige presentatie.
· Volledige Presentatie- Stel een gespecifieerd gebied in de volledige presentatie.
· Geselecteerde Dia's- Stel een gesprecifieerd gebied in voor de geselecteerde
dia.
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Alle sneltoetsen die gebruikt worden voor tabellen in Microsoft Word, werken hetzelfde
in Microsoft PowerPoint, zoals cel naar rechts, cel naar links, cel naar boven, cel naar
onder, naar de eerste cel van de rij, naar de laatste cel van de rij, naar de eerste cel van
de kolom, naar de laatste cel van de kolom, naar de cel uiterst links boven, naar de cel
uiterst rechts beneden, rij, vanaf het begin van de rij, naar het einde van de rij, cel van
de eerste rij, kolom, vanaf het begin van de kolom, tot het einde van de kolom, eerste
cel van de kolom en huidige cel. De tabelsneltoetsen zullen alleen werken terwijl u de
celinhoud in een echte tabel van een diavenster wijzigt. Voor meer informatie, zie het
hoofdstuk "werken met Microsoft Word" sectie "Tabellen"
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Indien er geen object geselecteerd is en u opent het Element Eigenschappenblad met
Insert-E, zal Window-Eyes alle informatie laten zien. Wanneer een object is
geselecteerd, zal de informatie worden getoond in het Elementen Eigenschappenblad
enkel voor het geselecteerde object.
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PowerPoint presentaties worden getoond doormiddel van een dia voorstelling, dewelke
worden getoond op een volledig scherm zonder dat er een deel van het bureaublad
wordt getoond. In de Dia mode, zal Window-Eyes elke dia die wordt gepresenteerd in de
blader mode buffer laden. Basis navigatie toetsen zoals de pijltoetsen, pagina
omhoog/omlaag, home, enz kunnen worden gebruikt om de informatie van de dia te
bekomen. U kan ook drukken op de letter I om naar het volgende lijstelement te gaan,
en de H om toegang te krijgen tot de nota's van de dia's. Drukken op de spatiebalk zal
ervoor zorgen dat de presentatie een dia verder zal gaan. Druk op de backspace zal
ervoor zorgen dat er een dia wordt terug gegaan. Wanneer een nieuwe dia wordt
getoond, zal Window-Eyes automatisch de buffer vernieuwen met de nieuwe informatie
van de bijhorende dia. Window-Eyes kan ook diagrammen aankondigen (en objecten of
diagrammen) en annimaties die zich in een dia bevinden. Indien een dia een animatie
inhoud bevat, zal Window-Eyes het nummer van het effect dat wordt gebruikt wanneer
de dia wordt opgehaald weergeven, en als toevoeging wordt er dan het effect aan het
begin van de lijn weergegeven, "BV aan/uit/andere," waar E staat voor Effect, X is het
nummer van het effect van de dia, en aan/uit/andere zal het gedrag van de animatie
weergeven (aan wilt zeggen dat het effect samen met de dia wordt weergegeven, uit
staat voor dat de informatie van de dia niet wordt weergegeven, en andere staat voor
het effect zal worden getoond zonder toevoeging of verwijdering van de informatie van
de dia ). Drukken op de spatiebalk zal ervoor zorgen dat de animaties worden getoond op
de zelfde manier als in de blader mode. Window-Eyes geeft u de mogelijkheid en de
kracht om de dia animaties te bekijken voor deze starten, deze geeft u controle over de
presentatie, en accurate informatie, zeker in gevallen waar de animaties niet van boven
naar onder staan.
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Niet enkel zal Win ndow-Eyes u de meeste Microsoft Powerpoint elementen aangeven,
maar u kan zelf nog bepalen hoe deze moeten worden uitgesproken. Om deze
instellingen te kunnen veranderen, drukt u op Insert-V in het document om het
Breedsprakigheidsinstellingen van PowerPoint te openen. Nota, u moet zeker zorgen dat
in het menu van Window-Eyes de optie van Geavanceerde opties aangekruist staat om
deze te kunnen krijgen.
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Microsoft Outlook is een uitgebreid persoonlijk informatiebeheerprogramma om toegang
te krijgen tot email, kalender, adresboek, en vele andere. De Window-Eyes Outlook
kalender ondersteunt al je kalender notities, afspraken enz.
Outlook Express (ook bekend als Windows Mail) is een populaire applicatie en wordt vaak
samen geïnstalleerd met het Windows operating system. Merk op dat beiden in Windows 7
niet van bij het begin standaard zijn geïnstalleerd vwb Outlook Express of Windows Mail
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Window-Eyes heeft een revolutionaire manier om toegang te krijgen tot de kalender van
Microsoft Outlook. In plaats van te proberen om de bestaande ontoegankelijke Outlook
kalender interface te gebruiken, geeft Window-Eyes lle afspraken en datums weer in een
simpel en makkelijk te gebruiken dialoogscherm dat noemt Window-Eyes Outlook kalender
.
De Window-Eyes Outlook Kalender ondersteunt zowel lokale als afstandskalenders (zoals
deze worden gebruikt met Exchange servers), en zijn toegankelijk van overal (ervan uit
gaand dat Outlook gestart is). Druk op Insert-C om het dialoogscherm van de Window-Eyes
Outlook Kalender te openen. De Window-Eyes Outlook Kalender zal open blijven tot u
deze zelf sluit. Op deze manier kan u met ALT-TAB tussen de Window-Eyes Outlook
Kalender en andere openstaande applicaties navigeren.
Window-Eyes Outlook Kalender ondersteunt Microsoft Outlook 2000 en hoger. Wij raden
aan om Outlook 2003, Outlook 2007, of Outlook 2010 voor de beste toegang tot de Outlook
kalender te gebruiken.
Het dialoogscherm van Window-Eyes Outlook Kalender bevat de volgende
besturingselementen:
· P = Afspraken- Lijstoverzicht: Deze lijst bevat de dag (bv. Maandag), datum (bv.
7/11/2006), Starttijd (bv. 12:00pm), Onderwerp (bv. eten met Bill), en lokatie. De
afsprakenlijst is opgebouwd op de tijd die van de computer komt.
· L = Details - Enkel lezen veld: Deze is een Enkel lezen veld en bevat informatie over
de afspraak die in de lijst geselecteerd werd.
· Tijdspanne- Goepbox: De tijdspanne groepbox bevat de volgende
besturingselementen:
· D = Dag- Radio knop: Deze laat enkel de afspraken zien voor de geselecteerde dag,
standaard is dit de huidige dag.
· K = Werkdag - Radio knop: Deze laat alle afspraken zien voor de hele werkweek die is
geselecteerd. Werkweek wordt gedefinieerd in Outlook Kalender zelf en standaard is
deze van Maandag tot Vrijdag en vertrekt van de huidige datum.
· W = Week - Radio knop: Deze laat alle afspraken zien van de hele week die werd
geselecteerd. Een Week bevat alle zeven dagen. Standaard begint de week op Zondag
en start bij de huidige datum van de computer.
· M = Maand - Radio knop: Deze laat alle afspraken zien in een lijst voor de
geselecteerde maand.
· J = Jaar - Radio knop: Deze laat alle afspraken zien in een lijst voor het geselecteerde
jaar.
· S = Aangepast- Radio knop: Deze laat u de afspraken zien in een lijst dewelke de
tijden gebruikt die u hebt opgegeven in het Einduur en Beginuur.
· Aangepast Aanbod - Groepbox: Het aangepast groepbox bevat de volgende
besturingselementen indien er een aangepast aanbod werd geselecteerd:
· Start - Invoerveld: Het start datum invoerveld geeft u de mogelijkheid om een
begindatum in te vullen waarin wordt gezocht.Indien u een startdatum ingeeft zonder
een einddatum, zal er enkel de afspraken getoond worden voor die datum. u kan een
datum ingeven in welk formaat dan ook door het gebruik van nummers.
· End - Invoerveld: Het einddatum invoerveld geeft u de mogelijkheid om een
einddatum in te geven.
· Laten zien - Groepbox: Deze groepbox bevat de volgende besturingselementen:
· A = Toon Afspraken - Aankruisvak: Deze laat de afspraken zien voor de gekozen
tijdspanne en worden getoond in een lijst.
· T = Toon beschikbare tijden - Aankruisvak: Deze laat de beschikbare tijden zien voor
de gekozen tijdspanne en zullen worden getoond in een lijst.
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· C = Compact - Aankruisvak: Deze zorgt ervoor dat alle items die betrekking hebben op
een bepaalde dag in de Afspraken lijstweergave worden samengevoegd in een enkele
ingave.
· V = Vorige- knop: Deze knop zal ervoor zorgen dat de afspraken lijst opnieuw getoond
wordt met de vorige geselecteerde tijdspanne.
· R = Huidige - knop: Deze zorgt ervoor dat de afspraken lijst zal getoond worden met
de huidige afspraken die in de agenda staan binnen de tijdspanne.
· X = Volgende - knop: Deze zorgt ervoor dat de afspraken lijst zal getoond worden met
de volgende geselecteerde tijdspanne.
· N = Nieuw - knop: Deze knop zorgt ervoor dat er een nieuw afspraak scherm getoond
wordt voor de geselecteerde dag.
· O = Open - knop: Deze zorgt ervoor dat Outlook het afspraken dialoogscherm opent
voor de afspraak die werd gekozen in de afspraken lijst.
· E = Verwijder- knop: Deze zorgt ervoor dat Outlook deze afspraak verwijdert uit de
afspraken lijst. u kan ook op DELETE drukken om deze te verwijderen.
· Sluiten - knop: Deze zorgt ervoor dat het dialoogscherm van Window-Eyes Outlook
kalender wordt gesloten. u kan ook altijd op ESCAPE, of ALT-F4 drukken.
Indien u een terugkerende afspraak wenst te gaan bewerken in de Window-Eyes Outlook
Kalender,dan zal er een vraag komen of u deze of de hele reeks wenst te bewerken.
Indien u hierop ja antwoordt, dan zal u deze eigenschappen kunnen aanpassen en deze
worden dan doorgevoerd. Indien u nee antwoordt zal u enkel de eigenschappen van de
geselecteerde afspraak kunnen bewerken en opslaan. Indien u terugkerende afspraak
wenst te verwijderen via het Window-Eyes Outlook kalender dialoog, zal er gevraagd
worden of de hele serie moet worden verwijderd. Als u ja antwoordt zullen deze allemaal
verwijderd worden. Indien u nee antwoordt zal u enkel de huidige verwijderen. Deze is
enkel beschikbaar in Outlook 2003 en hoger.
Indien u Outlook afsluit met de Window-Eyes Outlook kalender nog open zal deze
automatisch worden gesloten.
De Window-Eyes Outlook kalender ondersteunt ook meerdere kalenders. u kan kiezen
welke kalender u wenst te gebruiken in Microsoft Outlook. Bv, om toegang te krijgen tot
alle beschikbare kalenders in Microsoft Outlook 2003, doet u het volgende:
Druk op CTRL-2 om de Microsoft Outlook kalender te openen.
Druk op F6 om de focus te plaatsen in de lijst van de beschikbare kalenders.
Druk op de pijl omhoog of omlaag om doorheen de beschikbare kalenders te gaan.
Druk op de spatiebalk om een kalender te selecteren of te deselecteren.
Wanneer een nieuwe kalender wordt geselecteerd, zal de Window-Eyes Outlook kalender
automatisch worden vernieuwd met de nieuwe informatie.
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Window-Eyes biedt een gemakkelijke en intuïtieve toegang tot Microsoft Outlook en
Microsoft Outlook Express email informatie. Wanneer u een bericht aan het bekijken bent,
status informatie opvraagt zoals Van, Datum, Naar, CC, BCC, Onderwerp, en bijlage, zijn
deze beschikbaar met de volgende sneltoetsen:
· Alt-1: Van
· Alt-2: Datum/Verzonden
· Alt-3: Naar
· Alt-4: CC
· Alt-5: BCC
· Alt-6: Onderwerp
· Alt-7: Bijlagen
· Alt-8: Status
Bij de eerste druk op een van bovenstaande toetsen zal direct de informatie worden
gelezen. Indien het veld niet bestaat, zal Window-Eyes deze aankondigen als volgt, Niet
gevonden. U kan op elke van vorige toetsen een tweede maal drukken om de focus naar
het desgewenst veld te sturen waarmee u werkt, naartuurlijk ervan uit gaand dat deze kan
gemanipuleerd worden met het toetsenbord.
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Zowel Outlook en Outlook Express zullen altijd gebruik maken van gewoon tekst in het
Aan, Van, CC en BCC velden wanneer de focus hiervan wordt verwijderd of wanneer de
auto voltooiing start, dit maakt het moeilijk om het herlezen van een emailadres. Door
gebruik te maken van de pijltoetsen bij het doorlopen van de tekstvelden, zal WindowEyes automatisch alle tekst lezen bij de cursor. Window-Eyes geeft u ook de mogelijkheid
om deze tekst te lezen zoals we tekst gaan lezen in word, dewelke Control-Numerieke-6 is
standaard. Door deze de tweede maal te drukken zal de tekst gespeld worden. Druk deze
een derde keer in dan wordt deze tekst phonetisch gespeld. U kan ook gebruik maken van
de karakter sneltoets dewelke standaard Control-Numerieke-4 is, hetzelfde als we in Word
gebruiken.
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Dankzij de Window-Eyes Bijlage sneltoets, gaat het makkelijk en snel om toegang te
krijgen tot de bijlage lijst in Outlook en Outlook Express.
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Wanneer u de focus geplaatst hebt op de bijlage doormiddel van tweemaal Alt-7 , kan u
doormiddel van Enter te drukken deze openen, of u kan SHIFT-F10 drukken om het
context menu te openen en andere opdrachten gaan uitvoeren, openen, printen en
opslaan.
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Na het tweemaal drukken van Alt-7 krijgt u de bijlage lijst, u zal wel moeten navigeren
met de pijl rechts en links om deze te kunnen horen welke bijlagen het zijn. Wanneer u
op de pijltoetsen drukt, dan wordt de bijlage geselecteerd en zal u na het drukken
verspringen naar een andere bijlage als deze aanwezig is. Eenmaal de juiste bijlage
gevonden dan kan u doormiddel van Shift-F10 (of de contextmenu toets drukken) om het
contextmenu te openen, en daaruit kan u dan kiezen wat u wenst te doen met de bijlage,
openen, opslaan, printen, enz...
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Window-Eyes is ook voorzien van een app die noemt Outlook Enhance dewelke u in de
mogelijkheid steld om Window-Eyes verder aan te passen over hoe de email koppen,
contact inforamtie, bijlagen, enz moet worden uitgesproken. Voor verdere details
hierover, verwijzen we u graag naar de "Outlook Uitgebreid" sectie verder in deze
handleiding.
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Window-Eyes is ook voorzien van een app die noemt TB Enhance dewelke u in de
mogelijkheid steld om meer informatie te weten te komen via Alt-1 tot Alt-7 toetsen,
toegang tot de Thunderbird account opties menu, hoor wanneer een email adres is
voltooid, en anderen. Voor meer details over deze functies, verwijzen we u graag door
naar de sectie "TB Uitgebreid" verder in deze handleiding.
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Window-Eyes werkt met de meest populaire remote access oplossingen, inclusief Citrix
Xenworks, Microsoft Remote Desktop, en Microsoft Remote Assistance, zonder enige extra
kosten. Verder kan ook een gebruiker van Window-Eyes een connectie maken met een
andere Window-Eyes gebruiker om deze te ondersteunen bij eventuele problemen op hun
computer. Aangezien deze regelmatig wordt bijgewerkt is het niet nodig om deze via de
Window-Eyes updates bij te werken.

398 / 784

Handleiding

Window-Eyes Hulp Op Afstand

Onderwerp: Window-Eyes Hulp Op Afstand
Window-Eyes Hulp Op Afstand

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Window-Eyes 7.5 en alle volgende versie hebben de mogelijkheid om twee partijen met
elkaar te verbinden, het enige dat nodig is, is dat deze geconneteerd zijn via het
internet. Om dit te doen moet er één gebruiker om hulp vragen en dan andere moet deze
aanvaarden. Window-Eyes is voorzien van twee keuzes, onder de menu Help en daarin
hebt u dan Hulp op Afstand. Hou er rekening mee dat de versie van Window-Eyes
gedurende deze sessie moeten overeenkomen. Met andere woorden, Window-Eyes 7.5.2
moet een connectie maken met een Window-Eyes 7.5.2.
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Wanneer u de hulp inroept van van de menu Help en daarin kiest voor Hulp Op Afstand,
daarin dan vraag om hulp en dan krijgt u een dialoogscherm met de volgende
besturingselementen:
· V = Vraag Om Hulp - Wanneer u klaar bent om uw computer te connecteren met
een andere computer selecteer dan deze knop. U zal dan een dialoogscherm
krijgen waarin dan een uit 8 bestaand wachtwoord te zien krijgen dewelke nodig
zijn om te kunnen een verbinding tot stand te brengen. Eenmaal de verbinding is
tot stand gebracht, zal er een bericht getoond worden waarin je de toegang gaat
verschaffen aan de andere persoon.
· A = Alternatieve hulp aanvraag - Indien u niet in de mogelijkheid bent om de
standaard hulp aanvraag te verrichten, kan u gebruik maken van deze knop om
het wachtwoord te ontvangen. Geef dan het wachtwoord aan de persoon die u
wenst dat de computer gaat overnemen.
· L = Locaal Netwerk - Standaard, zal Window-Eyes Hulp Aanvraag starten door
gebruik te maken van een extren publiek IP address. Indien u gebruik maakt van
de Vraag om hulp via een lokaal netwerk, of intranet, zult u ervoor moeten
zorgen dat dit aankruisvak aangekruist is.
· Annuleer - Door deze knop te selecteren zal het dialoogscherm gesloten worden.
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Wanneer u hulp bieden uit de menu kiest, krijgt u een dialoogscherm met daarin twee
invoervelden om u naam en wachtwoord in te geven. De naam die u invoert zal worden
getoond aan de persoon aan wie u hulp verleent. het wachtwoordt dat u invoert moet
hetzelfde 8 cijferige zijn als hetgeen de persoon heeft die om hulp vraagt.
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Nadat er een wachtwoord werd gegenereerd, gedeeld en een succesvolle verbinding tot
stand werd gebracht, zal het hele scherm worden getoond aan de persoon die de hulp
aanvaard heeft, en al zijn toetsaanslagen zullen worden verzonden naar de computer die
de hulp nodig heeft. Je kan ten alle tijden drukken op Control-Alt-Break om de
schermgrootte naar een normale grootte te brengen, dit geeft de persoon die hulp biedt
de mogelijkheid om terug in hun eigen systeem te kunnen werken zonder de verbinding
te verbreken. Control-Alt-Break kan gedrukt worden ten alle tijden om te schakelen
tussen volledig en normale grootte van het over te nemen scherm.
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Wanneer u gebruik maakt van een Remote Assistentie client, is het mogelijk om tekst te kopieëren
en zo naar de persoon die je helpt door te sturen. Om dit te doen, gebruik gewoon de
commando's die u al kent.
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Indien een moderne Remote Assitentie client is opgestart, is het mogelijk om tussen de
geconnecteerde machines bestanden door te sturen. Om een transfer van de machine die
geholpen wordt door te sturen naar de helper, zorg dan dat in het Hulp op Afstand scherm, menu
bestand, verstuur bestand optie aanstaat.
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Een beveiligde router zal standaard, alle inkomende verkeer afblokken, inclusief die
komen van Window-Eyes Remote Assistance. Indien u computer achter zo een router
bevindt zal u ervoor moeten zorgen dat het verkeer door kan op een van de volgende TCP
poorten (46825, 46826, and 46827) om tot een succesvolle connectie te kunnen komen.
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Idem zoals routers, een goede firewall zal ook het inkomende verkeer afhouden dat niet
werd geconfigureerd in de firewall.
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Window-Eyes is een schermuitleesprogramma met heel veel kenmerken die het
computergebruik snel en efficiënt laten verlopen. Window-Eyes beschikt ook over een
robuuste en krachtige omgeving om met de meeste programma's te werken en ook deze op
maat te kunnen maken dewelke dan apps genoemd worden. Niet zoals traditionele
Windows programma's, Window-Eyes apps worden geschreven voor het gebruik in
combinatie met Window-Eyes zelf. Apps kunnen de toegang tot een of meerdere
programmas verbeteren en zelfs toevoegingen aanbrengen om deze nog makkelijker te
bedienen. Uw kopie van Window-Eyes heeft een aantal standaard apps die geschreven zijn
door GW Micro, en elk van deze zijn kort omschreven hieronder. Onze App Central
website heeft honderden van deze apps die Window-Eyes enkel maar meer doen doen dan
de standaard bewerkingen. Indien u geïnteresseerd bent in een nieuwe ondersteuning van
Window-Eyes feature of U hebt nood aan een aangepast programma dan is er een grootte
kans dat het al geschreven door een van de ontwikkelaars of u kan het altijd vragen.
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App Verkrijgen geeft u de mogelijkheid om doorheen alle apps van de GW Micro App
Central website te bladeren en deze te installeren, (www.gwmicro.com/app_central). U
kan de App Verkrijgen oproepen doormiddel van Windows-G te drukken.
Alle apps worden getoond in een boomstructuur en zijn georganiseerd op categorie.
Wanneer u een app selecteert in de boomstructuur dan kan u met tab naar de
omschrijving gaan van deze app (welke de informatie geeft over de auteur, uitgeefdatum,
laatste update, korte beschrijving, en een lijst van de laatste veranderingen), ook de
commentaren die worden gegeven door mensen die geregistreerd zijn op de App Central
gebruikers.
Om een App te installeren, druk op Alt-I, of selecteer de installeer knop. Om de app's
pagina te bezoeken op de App Central, druk Alt-W, of selecteer de Website knop. u kan
ook deze lijst vernieuwen door op F5 te drukken, of Alt-R, of selecteer de vernieuwing
knop.
U kan ook altijd het menu bekijken om alle apps te zien, enkel de apps die u al hebt
geïnstalleerd, apps die u niet hebt geïnstalleerd, of oudere apps.
Meer informatie over Auto Verkrijgen is beschikbaar op
www.gwmicro.com/apps/autocomplete.
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AutoVoltooid geeft aankondigingen van het inline automatische aanvullen van teksten en
suggestie lijsten zoals deze worden getoond in ondersteunde combo invoervelden, zoals
het startmenu,, een standaard opslaan als invoerveld, en vele andere. Deze wordt
automatisch bijgewerkt wanneer u aan het werken bent, u kan door deze suggesties gaan
met de pijltoetsen en dan zal Windows deze automatisch aanvullen. Bijvoorbeeld, als u
aan het typen bent in een combo invoerveld dat wordt ondersteund door automatisch
aanvullen, zal Window-Eyes het eerste element voorstellen bij het nummer van de keuze,
zoal "C, 79 suggesties." u kan op dit punt blijven verder typen of u kan doormiddel van de
pijlen gaan navigeren naar de suggestie die u wenst. Blijf dit zo doen tot u de hele tekst
hebt.
U kan ook Auto Voltooid aanpassen zoals dat hij direct komt te lezen , bij het openen van
het dialoogscherm van Auto Voltooid dewelke u kan terug vinden inhet menu van de
Window-Eyes "Apps" menu. Om het spreken van inline automatisch voltooien uit te
schakelen, selecteert u gewoon de radio knop Niet uitspreken. Om enkel de tekst uit te
spreken van automatisch voltooiing selecteert u , Spreek voltooide tekst. Om de heleTo
lijn uit te laten spreken selecteert u dan Spreek volledige lijn. Om het index nummer of
suggestie te horen selecteert u Spreek suggestie index. Om het eerste element in de
suggestie lijst te horen, selecteert u Spreek eerste suggestie. Indien het aankruisen van
het aankruisvak Ingeschakeld Inline AutoVoltooid niet werkt, kan u altijd deze instellingen
eens manueel proberen te maken doormiddel van in het menu van Internet onder het
menu opties, Geavanceerd tabblad. Houd er rekening mee dat de suggestie lijst standaard
niet geselecteerd wordt. Om een element te selecteren drukt u op de Pijl omlaag
toets(wel de optie Spreek eerste suggestie moet wel ingeschakeld zijn).
Meer informatie over Auto Voltooid is beschikbaar op
www.gwmicro.com/apps/autocomplete.
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Deze app biedt extra verbeteringen op verschillende delen van het Duxbury/DBT
program, met inbegrip van de volgende:
· Maximaliseer beide schermen automatisch.
· Leest stijlen en codes bij het navigeren doorheen zowel vertaalde als
onvertaalde tekst.
· Leest literaire tekst bij het navigeren doorheen de vertaalde tekst.
· Lees correcte vertalingen bij het navigeren door karakter en woord in vertaalde
tekst.
· Lees verkeerde gespelde woorden automatisch in de spellingscontrole
· Bied een sneltoets (Insert-R) om de verkeerd gespelde woorden opnieuw te
beluisteren in de spellingscontrole
www.gwmicro.com/apps/Duxbury
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indien u gebruik maakt van de Eloquence of IBM ViaVoice synthesizers, zal deze app de
voorafgaande synthesizers beschermen tegen sommige teksten die ervoor zorgden dat
deze minder stabiel werden. Ondanks deze instabiliteiten zijn de ontwerpers van
Eloquence, dewelke een nieuwere versie is van ViaVoice, niet van plan om hun
synthesizer verder te verbeteren dan de versie die bij deze versie van Window-Eyes wordt
verschaft. We hebben hier omtrent dit probleem al contact opgenomen met de
ontwerpers van Eloquence om deze te kortkomingen op te lossen.
We raden u dan ook ten sterkste aan om deze app zo goed mogelijk up to date te houden.
Deze is dan ook ingesteld om automatisch naar updates te zoeken wanneer Window-Eyes
wordt gestart. Houd er rekening mee dat wanneer u geen gebruik maakt van deze
synthesizer dat deze app niet actief zal zijn, dus is er geen reden om deze te
verwijderen.
Meer informatie over Eloquence Fix is beschikbaar op
www.gwmicro.com/apps/Eloquence_Fix.
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De GW Toolkit is een collectie van shared objecten die door de app ontwerpers worden
gebruikt om hun apps kenmerken mee te geven zoals sneltoetsen maken, update zoeken,
en vele andere. Deze app doet niets op zichzelf, maar bijna elke app heeft deze nodig om
te kunnen werken, inclusief met degene die worden verstuurd samen met Window-Eyes.
De GW Toolkit kan worden gedownloaded op www.gwmicro.com/apps/GW_Toolkit.
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Hotspot laat u toe om standaard commando's te creeëren ( inclusief het verplaatsen van
de muis, zoeken naar tekst, het uitspreken van een string, uitvoeren van een sneltoets,
en vele andere) voor een specifiek type van scherm of een specifiek scherm.
Hotspot heeft twee sneltoetsen voor het maken en gebruiken van Hotspots:
· Hotspot Beheer - Control-Alt-Shift-P - Toont een dialoog met al gedefinieërde
Hotspots. Met dit dialoogscherm kan er een, Hotspot uitgevoerd worden, verwijderen,
bewerken, importeren, en exporteren.
· Hotspot Toevoegen - Control-Alt-P - Toont het dialoogscherm van Hotspot Toevoegen
voor het definieëren van een Hotspot en de acties die zullen worden uitgevoerd.
Deze tool is heel sterk en flexibel. We verwijzen u naar de Hotspot leesmij dewelke u kan
terug vinden onder het app menu in het Window-Eyes regelpaneel voor meer details en
het gebruik.
De Hot Spot app, en de benodigde documentatie, is beschikbaar op
www.gwmicro.com/apps/hotspot.
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Deze app biedt verbeteringen aan voor Internet Explorer, inclusief: * Automatisch
aankondigen van de Internet Explorer 9 Notificatie balk (herlezen met Insert-N). Het
vebetert ook de lezeing van tabbladen als u overschakeld van IE8 naar IE 9. Control-Q kan
ook gebruikt worden om een overzicht te bekomen van alle openstaande tabbladen, en je
kan het gewenste tabblad dat openen dewelke u hebt gekozen in de lijst. Indien u een
bezoek brengt op www.audible.com, kan u gebruik maken van de sneltoets ControlInsert-A om ervoor te zorgen dat Window-Eyes een lijst van voorbeelden te laden, ga
hierdoor met de pijltoetsen en speel deze af.
Voor meer informatie, bezoek www.gwmicro.com/apps/IE_Enhance.
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De Toevoegen Toetsen lay-out geeft u de mogelijkheid om commando's aan te passen aan de
gebruiker. Terwijl het doel ervan is om de leercurve om Window-Eyes nieuwkomers te
minimaliseren, is iedereen welkom om deze te gebruiken als ze liever een alternatieve
commandostructuur zouden wensen.
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Standaard Commando's

Te gebruiken Toets(en)
Numerieke-Plus
Numerieke-Schuine streep

Actie
Activeer cursor focus
Activeer Muis Cursor. Druk tweemaal om de WE cursor te
activeren.
Stuur muis naar focus
Stuur focus naar muis
Spreek de actieve cursor mode
Verplaats muis omhoog
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Insert-Numerieke-minteken
Insert-Numerieke-Plus
Alt-Numerieke-Delete of Alt-Delete
Alt-Shift-Numerieke-Pijl Omhoog of Alt-Shift-Pijl
Omhoog
Alt-Shift-Numerieke-Pijl Omlaag of Alt-Shift-Pijl
Verplaats muis omlaag
Omlaag
Alt-Shift-Numerieke-Linker Pijl of Alt-Shift-Linker Pijl Verplaats muis naar links.
Alt-Shift-Numerieke-Recher Pijl of Alt-Shift-Rechter Verplaats muis naar rechts
Pijl
Numerieke-Schuine streep
Linkermuis klik
Numerieke-Ster
Rechtermuis klik
Insert-Numerieke-Schuine streep
Vast-/loszetten van de linkermuis knop
Insert-Numerieke-Ster
Vast-/loszetten van de rechtermuis knop
Numerieke-Linker Pijl of Linker Pijl
Vorige karakter
Numerieke-Midden
Huidig karakter. Druk tweemaal voor phonetisch.
Numerieke-Rechter pijl of Recher pijl
Volgend karakter
Insert-Numerieke-Linker pijl of Insert-Linker Pijl
Vorige woord
Insert-Numerieke-Midden
Huidig woord. Druk tweemaal om te spellen.
Insert-Numerieke-Rechter Pijl of Insert-Rechter Pijl Volgend woord
Numerieke-Pijl Omhoog of Pijl Omhoog
Vorige lijn
Insert-Numerieke-Pijl omhoog of Insert-Pijl omhoog Huidige lijn. Druk tweemaal om te spellen.
Numerieke-Pijl Omlaag of Pijl Omlaag
Volgende zin
Alt-Numerieke-Pijl Omhoog of Alt-Pijl omhoog
Vorige zin. Deze werkt niet in Blader mode.
Alt-Numerieke-Midden
Huidige zin. Deze werkt niet in Blader mode.
Alt-Numerieke-Pijl Omlaag of Alt-Pijl omlaag
Volgende zin. Deze werkt niet in Blader mode.
Control-Numerieke-Pijl Omhoog of Control-Pijl
Vorige paragraaf. Deze werkt niet in Blader mode.
omhoog
Control-Numerieke-Midden
Huidige paragraaf. Deze werkt niet in Blader mode.
Control-Numerieke-Pijl Omlaag of Control-Pijl Omlaag Volgende paragraaf. Deze werkt niet in Blader mode.
Insert-Numerieke-Home of Insert-Home
Van Begin lijn tot aan . Druk tweemaal om te spellen.
Insert-Numerieke-Pagina Omhoog of Insert-Pagina
Van cursor tot einde van de lijn. Druk tweemaaalom te spellen.
Omhoog
Insert-Numerieke-Pijl omlaag of Insert-Pijl omlaag
Lees tot Einde
Insert-5
Zeg de kleur onder de cursor. Druk tweemaal om de RGB waarde
te horen.
Insert-F
Zeg lettertype onder cursor (indien beschikbaar). Druk
tweemaal en deze wordt getoond in een dialoogscherm.
Insert-F12
Zeg tijd. Druk tweemaal om te datum te horen.
Insert-T
Zeg scherm titel.
Insert-Numerieke-End or Insert-End
Zeg bovenkant van het scherm
Insert-Numerieke-Page Down or Insert-Page Down
Zeg onderkant van het scherm
Insert-Shift-Numerieke-Down Arrow or Insert-Shift- Spreekt de geselecteerde tekst uit. Druk tweemaal om deze te
Down Arrow
laten spellen.
Insert-F11
Opent het dialoogscherm van de systeembalk.
Insert-F10
Opent het dialoogscherm van de openstaande schermen.
Insert-E
Spreekt de standaard knop uit in een dialoogscherm.
Insert-B
Spreekt de inhoud van het actieve scherm.
Shift-Insert-B
Kondigd batterijstatus aan
Insert-Tab
Spreekt de vraag uit van het scherm.
Control-Insert-Tab
Opent het Window-Eyes dialoogscherm om velden te
benoemen.
Insert-C
Spreekt het woord uit voor spellingscontrole binnenWord,
Excel, Powerpoint, of Outlook.
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Insert-F3
Control-Insert-V
Insert-R
Control-Insert-Numerieke minteken
Control-Insert-Numerieke-schuine streep
Control-Shift-Insert-C
Shift-Numerieke-Midden
Insert-Q
Insert-S
Control-Insert-C
Shift-Insert-C

Alt-Insert-W
Control-Shift-S
Control-Alt-0
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Control-Insert-1 door Control-Insert-0

Opent context-sensitieve help voor de actieve besturing.
Sluit Window-Eyes.
Vermindert de stemsnelheid
Vermeerdert de stemsnelheid
Vernieuw het scherm
Toets doorgeven
Open het WE Regelpaneel.
Zoek Muis. Opent het Blader mode dialoogscherm als de Blader
mode is ingeschakeld.
Continue muis zoeken. Blijft verder zoeken indien de Blader
mode actief is.
Spreekt het versie nummer uit van de actieve applicatie.
Ga door de verschillende beschikbare muis begrenzer.
Schakelen tussen muis naar focus brengen.
Slepen en neerzetten
Spreek omschrijving muis aanwijzer
Spreek sneltoets voor het gefocuste besturingselement.
Spreek de naam van het actieve setbestanden.
Schakelt tussen de spraakinstellingen
Activeer de Window-Eyes Outlook Calendar als Outlook is
opgestart.
Zorgt ervoor dat Window-Eyes de cursor kan detecteren in het
actieve scherm
Open het Window-Eyes woordenboeken scherm
Spreekt het lijstoverzicht van kolom koppen 1 tot 10. Nota: het
LVNav app moet hiervoor zijn geïnstalleerd.
Opent het virtueel bekijken scherm. Nota: De Virtual View app
moet hiervoor zijn geïnstalleerd
Opent het Pagina Navigatie dialoog wanneer u in Microsoft
Word, Excel, of PowerPoint.
In-of uitschakelen van Toevoegen Toetsen Indeling. Deze kan
worden aangepast via Sneltoetsenbeheer.

r

Insert-F1
Insert-F4
Alt-Control-Pagina omlaag
Alt-Control-Pagina omhoog
Insert-Escape
Insert-3
Insert-J of Insert-W
Insert-F
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Te gebruiken toets(en)
Capslock-Puntkomma
Capslock-P

Actie
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Activeer cursor focus .
Activeer Muis Cursor. Druk twemaal om te WE cursor te
activeren.
Capslock-Vierkante Linkerhaak
Stuur muis naar focus.
Capslock-Apostroof
Stuur focus naar muis.
Alt-Delete
Spreek de actieve cursor mode.
Alt-Shift-Pijl Omhog
Verplaats muis omhoog.
Alt-Shift-Pijl Omlaag
Verplaats muis omlaag.
Alt-Shift-Linker Pijl
Verplaats muis links.
Alt-Shift-Rechter Pijl
Verplaats muis rechts.
Capslock-8
Linkermuis klik.
Capslock-9
Rechtermuis klik.
Control-Windows-8
Los-/vastzetten van de linkermuisknop.
Control-Windows-9
Los-/vastzetten van de rechtermuisknop.
Capslock-M of Linker Pijl
Vorig karakter.
Capslock-Komma
Huidig karakter. Druk tweemaal voor phonetisch.
Capslock-Punt of Rechter Pijl
Volgend karakter.
Capslock-J of Capslock-Pijl Links
Vorig woord.
Capslock-K
Huidig woord. Druk tweemaal om te spellen.
Capslock-L of Capslock-Recher Pijl
Volgend woord.
Capslock-U of Pijl Omhoog
Vorig lijn.
Capslock-I
Huidige lijn. Druk tweemaal om te spellen.
Capslock-O of Pijl Omlaag
Volgende lijn.
Capslock-Y of Alt-Pijl Omhoog
Vorige zin. Deze werkt niet in Blader mode.
Capslock-H
Huidige zin. Deze werkt niet in Blader mode.
Capslock-N of Alt-Pijl Omlaag
Volgende zin. Deze werkt niet in Blader mode.
Control-Capslock-U of Control-Pijl Omhoog Vorige paragraaf. Deze werkt niet in Blader mode.
Control-Capslock-I
Huidige paragraaf. Deze werkt niet in Blader mode.
Control-Capslock-O of Control-Pijl Omlaag Volgende paragraaf. Deze werkt niet in Blader mode.
Shift-Capslock-J of Capslock-Home
Zeg aan het begin van de lijn naar cursor. Druk tweemaal om
te spellen.
Shift-Capslock-L of Capslock-Pagina
Zeg van cursor tot einde van de lijn. Druk tweemaal om te
Omhoog
spellen.
Capslock-A of Capslock-Pijl Omlaag
Lees Tot Einde.
Capslock-5
Zeg kleur onder de cursor. Druk tweemaal om de RGB waarden
te horen.
Capslock-F
Zeg lettertype onder de cursor (indien beschikbaar). Druk
tweemaal om deze weer te geven in een dialoogscherm.
Capslock-F12
Zeg Tijd. Druk tweemaal om de datum te horen.
Capslock-T
Zeg scherm titel.
Capslock-End
Zeg bovenste lijn van scherm.
Capslock-Pagina Omlaag
Zeg onderste lijn van scherm.
Capslock-Shift-Pijl Omlaag
Spreekt de gemarkeerde tekst uit. Druk tweemaal om deze te
spellen.
Capslock-F11
Opent het dialoogscherm van de systeembalk.
Capslock-F10
Opent het selectiescherm dialoog.
Capslock-E
Spreekt de standaardknop uit in het dialoogscherm.
Capslock-B
Spreekt de inhoud van het actieve scherm.
Shift-Capslock-B
Komt batterij status melden.
Capslock-Tab
Spreekt de scherm vraag.
Control-Capslock-Tab
Opent het Window-Eyes veldlabel dialoog.
Capslock-C
Spreekt het woord in de context indien je in Word, Excel,
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Powerpoint, of Outlook spellingscontrole bent.
Opent context-sensitieve help voor het gefocused
besturingselement.
Capslock-F4
Sluit Window-Eyes.
Alt-Control-Pagina Omlaag
Verminderd stemsnelheid.
Alt-Control-Pagina Omhoog
Vermeerderd stemsnelheid.
Capslock-Escape
Vernieuwd het scherm.
Capslock-3
Toets doorgeven.
Capslock-W
Opent het WE regelpaneel.
Capslock-F
Zoek Muis. Opent het dialoogscherm Muis zoeken wanneerd
de Blader mode actief is.
Capslock-F3
Verder Zoeken. Zoek verder als de Blader mode actief is.
Control-Capslock-V
Spreek de versie nummer uit van de actieve applicatie.
Capslock-R
Schakelt doorheen de verschillende muis grenzen.
Control-Capslock-Koppelteken
Schakelen tussen de muis met focus instellingen.
Control-Capslock-8
Slepen en neerzetten.
Control-Shift-Capslock-C
Spreek muisaanwijzer omschrijving.
Shift-Capslock-Komma
Spreekt de sneltoets voor de gefocused besturingselement.
Capslock-Q
Spreek de naam van het actieve Setbestand.
Capslock-S
Schakelen tussen alle spraak instellingen.
Control-Capslock-C
Activeert het Window-Eyes Outlook Kalender dialoog indien
Outlook gestart is.
Shift-Capslock-C
Zorgt ervoor dat Window-Eyes de cursor detecteert in het
actieve scherm.
Capslock-D
Opent het Window-Eyes woordenboeken scherm.
Control-Capslock-1 tot Control-Capslock-0 Spreekt het lijstoverzicht van kolomkoppen van 1 tot 10.
Nota: de LVNav app moet zijn geïnstalleerd.
Shift-Capslock-W
Opent het virtueel bekijken scherm. Nota: het Virtueel
Bekijken app moet zijn geïnstalleerd.
Control-Shift-S
Opent het Pagina Navigatie dialoog wanneer men in Microsoft
Word, Excel, of PowerPoint.
Control-Alt-0
In- of uitschakelen van de Toevoegen Toetsen Indeling. Deze
kan worden aangepast via de "Sneltoetsen Beheer " Knop.
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Capslock-F1
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Te gebruiken toets(en)
Actie
Alt-M
Opent de details van de contactpersoon. Nota: de Outlook Enhance app moet zijn geïnstalleerd.
Insert-A
Opent het dialoogscherm van bijlagen bij een openstaand bericht. Nota: de Outlook Enhance app
moet zijn geïnstalleerd.
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De iTunes app heeft een paar kleine verbeteringen die de performantie van het iTunes
programma te goede komen voor het beheren van iPods, iPhones, en andere gelijkaardige
apparaten van Apple. Samen met de verbeteringen om de focus veranderingen te tonen
bij het verplaatsen van scherm naar scherm, deze app houdt wel de volgende sneltoetsen
tegen, Control-Alt-Pijl Links en Control-Alt-Pijl Rechts dewelke het makkelijk maakten om
doorheen de muziek en video bestanden te gaan als deze aan het spelen zijn.
Voor meer informatie over deze app, bezoek www.gwmicro.com/apps/itunes.
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Indien u al bekend bent, of u bent in overgang, van JAWS voor Windows, zal deze app u
helpen over hoe u gebruik kunt maken van de Window-Eyes sneltoetsen die u al kent.
Druk op Insert-J om de JAWS Sneltoetsen te starten. Als deze mode actief is, kan u eens
een sneltoets indrukken om te horen of deze hetzelfde is binnen Window-Eyes. Druk op
de Escape toets om deze te verlaten.
Voor meer informatie over deze app, bezoek www.gwmicro.com/apps/JAWS_Quick_Key.
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De lvnav app is ontwikkeld om u een virtuele navigatie te geven met een lijstoverzicht
resultaat, dewelke gelijk is aan het gaan doorheen een spreadsheet. U kan gebruik maken
van de Insert-pijltoetsen om virtueel doorheen rijen en kolemmen te gaan. Insert-Home
en Insert-End brengt u naar het begin of naar het einde van een rij, terwijl Control-InsertHome en Control-Insert-End u naar de boven of onderkant van een kolom brengt. u kan
ook gebruik maken van de Alt-1 tot Alt-0 om van kolom 1 tot 10 te gaan. Druk Insert-Enter
om u toetsenbord focus in te stellen op het virtuele element dat u aan het bekijken bent.
Indien u de focus wenst in te stellen op een virtueel element en wenst deze toe te voegen
aan de huidige selectie maak dan gebruik van Control-Insert-Enter. u kan de sneltoetsen
van LV Nav gebruiken in elk scherm met lijstoverzicht.
Voor meer informatie, bezoek www.gwmicro.com/apps/lvnav.

428 / 784

Handleiding

MS Access

Onderwerp: MS Access
MS Access

Vi
Vi de
n a te
m M
on un
t W di
er
ne

r

De MS Access app geeft u extra ondersteuning in verband met het programma Microsoft
Access. De app zal niets doen indien je niet beschikt over Microsoft Access of als deze
niet is gestart.
Voor meer informatie over deze app, bezoek www.gwmicro.com/apps/MS_Access.
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De Outlook Uitgebreide app is voorzien van extra uitbreidingen voor Microsoft Outlook,
deze worden hieronder beschreven.
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Om te beginnen met Outlook 2010, het overzichtscherm(zoals postvak in, takenlijst,
Contactpersonen, enz.) bevatten een zeer uitgebreide instellingen van kolomnamen en
elementbeschrijvingen. Voor elke kolom, omschrijft Microsoft specifieke namen voor alle
lijsten. In postvak bijvoorbeeld, is een kolom die iconen omvat (jammer genoeg) iconen
geven de visuele voorstelling weer van de staat waarin de mail zich bevndt, zoals
gelezen, nieuw, doorgestuurd, enz. Microsoft wordt geprezen door voor elk van deze
kolommen een betekenis volle naam te geven, sommige geven meer informatie dan nodig
is zoals gelezen doorgestuurd bericht in plaats van doorgestuurd bericht. De app Outlook
Uitgebreid geeft u de mogelijkheid om op een makkelijke manier aan te passen wat er
moet worden vermeld.
Het Postvak Koptekst bewerker dialoog (Control-Shift-H standaard - Enkel in Outlook
2010) bevat volgende besturingen:
· Kolommen(K) -- Lijstbox -- bevat veel beschikbare lijstweergave die te gebruiken
zijn om informatie over een mailbox item van de kolommen te scheiden, zoals
onderwerp, vanaf, datum, enz.
· Waarden voor(V) -- Lijstbox -- Bevat eeen groot aantal mogelijke waarden voor
de geselecteerde kolom zoals ja en geen in de bijlage kolom of om te laten
weten of er een bijlage bij zit of niet.
· Kolom Koptekst (N) -- Combo Box -- Bevat drie keuzes: orgineel, spreekt de
oorspronkelijke naam uit die Microsoft gedefinieërd heeft voor deze
kolomkop (zoals icoon voor de kolomkop die de status van een bericht
aangeeft).
· Geen - Spreek niets uit voor deze kolomkop.
· Standaard - Spreekt een standaard string uit in plaats van de originele naam
zoals status voor de kolom die aangeeft wat de status is van het bericht.
· Kolom Waarden (V) -- Combo Box -- Bevat drie keuzes: Origineel - Spreekt
de originele naam uit die Microsoft gedefinieërd heeft voor deze waarde
van het lijstelement zoals, ja voor de bijlage kolom wanneer het
lijstelement een bijlage bevat.
· Geen - Spreekt niet uit voor de geselecteerde kolom wanneer een
lijstelement werd geselecteerd.
· Standaard - Spreek een standaard string uit in plaats van de originele naam
zoals bijlage voor de kolom bijlage wanneer er een lijstelement werd
geselecteerd.
· Opslaan (S) -- Knop -- Slaagt de veranderingen die gemaakt werden op.
· Annuleer -- Knop -- Sluit het dialoogscherm zonder wijzigingen op te slaan.
Gebruik maken van Microsoft's definities, wanneer u een bericht selecteerd die werd
doorgestuurd naar een collega of vriend, zal je horen, Icoon, bericht doorgestuurd
gelezen. Om deze informatie te wijzigen in een andere volgorde, doe dan het volgende:
1.Vanuit de kolom lijstoverzicht, selecteer icoon kolom.
2.Van de waarde voor lijstoverziccht, selecteerd bericht doorgestuurd
gelezen.
3.Tab tot bij de kolom naam combo box, en selecteer geen, dit houd in dat
er geen kolomnaam zal worden gebruikt voor icoon in het lijstovericht van
de kolom.
4.Tab nogmaals tot bij kolom waarde combo box, en selecteer standaard.
Tab nog eens tot bij waarde invoerveld, en typ hierin gelezen. Gelezen is de waarde die u
zal horen als deze wordt tegen gekomen.
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Je kan details van een contact opvragen doormiddel van (Control-Alt-C standaard) te
drukken om sneller deze informatie te bekomen. Het dialoogscherm van Contact Details
bestaat uit een lijst , samen met deze knoppen:
· Aangekruist XYZ (C) - Activeert het Outlook contact scherm "Aankruis" optie,
deze geeft u mogelijkheid om de informatie die relevant is aan te passen voor
het geselecteerde veld. De waarde van de knop zal afhangen van de
geselecteerde details van de. Bijvoorbeeld, wanneer volledige naam is
geselecteerd in de detailslijst, zal de knop Volledige naam aangekruist zijn.
· Selecteer Label (S) - Activeer het label voor Outlook contact scherm voor het
geselecteerde veld. Je kan deze optie veranderen, bijvoorbeeld, "Zakelijk" naar
"Mobiel" voor telefoon ingave. Deze knop zal enkel beschikbaar zijn voor velden
die labels hebben die kunnen worden aangepast.
· Bewerk Waarde (E) - Plaats de focus in het geselecteerde veld, dewelke u een de
mogelijkheid geeft om dit invoerveld snel te kunnen invullen, zonder onnodige
tijd te verspillen met de tabtoets om doorheen alle velden te gaan.
· Sluiten - Sluit het dialooscherm van contact details.live
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Bij het bekijken van een open bericht dat een bijlage bevat, u kan snel naar de details
van de bijlage gaan doormiddel van de Control-Alt-A (standaard)deze opent het
dialoogscherm van de Uitgebreide Outlook functies voor bijlage. Dit dialoogscherm bevat
een lijst van alle bijlage, inclusief de grootte, indien deze beschikbaar is. Je kan kiezen
voor het openen van de bijlage, door het drukken van enter, of selecteer een bijlage uit
de lijst, en tab dan naar de knop Openen. Je kan een bijlage opslaan en verwijderen door
gebruik te maken van de knop verwijderen. Window-Eyes geeft ook ondersteuning om
toegang te krijgen tot de bijlage door tweemaal te drukken op Alt-7.
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· Wanneer er een Business Kaart of kaartweergave in contacten, kan u de eerste
letter typen van een naam, en de geselecteerde element zal automatisch worden
uitgesproken
· Geopende berichten die werden geschreven in HTML-formaat kunnen worden
gestart in Internet Explorer door te drukken op Alt-0 (beschikbaar in Outlook
2007 en Outlook 2010).
· De lijstweergave van de regels worden automatisch gelezen doordat deze zijn
ingesteld in het dialoogscherm Regels en Waarschuwingen (beschikbaar in
Outlook 2007 en Outlook 2010)
Voor meer informatie over deze app, bezoek www.gwmicro.com/apps/Outlook_Enhance.
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In Office 2007 en recentere versie heeft Microsoft de optie HTML viewer om emails te lezen
verwijderd. In plaats daarvan gebruikt Outlook nu altijd Word(dewelke meestald HTML formaat
aan kan maar die ook slecht is voor schermuitlezers). Indien u bericht virtualisatie inschakeld (
deze kan u terug vinden in het Outlook Uitgebreid app, in het Window-Eyes regelpaneel), HTML
berichten zullen dan openen als voordien, maar Window-Eyes zal deze dan laden in de Blader
Buffer mode.
Voor meer informatie over deze app, bezoek de volgende link:
www.gwmicro.com/apps/Outlook_Enhance.
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Deze app is ontworpen om u direct ondersteuning te geven bij een vooruitgangsbalk in het
actieve scherm. Deze kan worden gegeven doormiddel van gesproken berichten of
doormiddel van door u gekozen tonen. Er zijn twee types van vooruitgangsbalken. De
meeste van deze zijn die een percentage komen melden van 0 tot 100. Markeringsbalken
geven geen percentage weer. Deze geven gewoon aan de het proces aan de gang is maar
zonder hiervoor een percentage te vermelden. Beide types worden ondersteund door
deze app.
Met sommige programma's, kan een vooruitgangsbalk ervoor zorgen dat Window-Eyes
constant deze komt te herhalen. Indien dit gebeurt, kan u gebruik maken van de sneltoets
Control-Shift-Windows-P deze is standaard, om de vooruitgangsbalk voor dit scherm uit te
schakelen. Eenmaak u dit hebt gedaan zullen alle vooruitgangsbalken voor het actieve
scherm worden genegeerd. u kan zoveel schermen blokkeren als u wenst. Om deze terug
in te schakelen moet u de sneltoets opnieuw drukken. In het optie dialoogscherm kan u
gaan kiezen wat er moet worden gesproken.
Voor meer informatie, bezoek www.gwmicro.com/apps/progressindicator.
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De Snel Start Wizard is een app die u een reeks vragen steld die u toelaat om uw spraak,
braille, en het toetsenbord voorkeuren in te stellen. Deze app zal beginnen bij de eerste
keer dat u Window-Eyes start, maar u kan hierop weer beroep doen, door in het Appsmenu in het Window-Eyes bedieningspaneel te gaan naar Snel Start Wizard en deze terug
op te starten.
Voor meer informatie over deze app, bezoek www.gwmicro.com/apps/quickstart.
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De Lees tot Mij app laat u toe om Window-Eyes voor een bepaalde stem te kiezen wanneer
u een Lees-tot-Einde opdracht geeft . Bijvoorbeeld, als u gebruik maakt van DECtalk
Access 32 of Eloquence als uw primaire stem, maar u wilt een meer menselijke klinkende
synthesizer gebruiken als u verder leest door een passage van de tekst, zal je dit met deze
app kunnen doen. U kunt bovendien de snelheid aangeven waarmee de stem zal lezen als
de standaard snelheid te snel of te traag is. Alle opties voor LeesTotMij kunnen ingesteld
worden vanuit de Apps-menu van het Window-Eyes bedieningspaneel.
Meer informatie over deze app is beschikbaar op www.gwmicro.com/apps/Read_To_Me.
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TB Uitgebreid is voor Mozilla Thunderbird om meer toegankelijkheid aan de email client
toe te brengen. De verbeteringen zijn de volgende: automatisch maximaliseren van het
scherm, toegang tot de kolommen van de postvakken (Control-Alt-C standaard), email
auto-aanvulling ondersteuning, en ondersteuning om de standaard lay-out te kunnen
lezen. Je kan ook nog meer toevoegingen na lezen die beschikbaar is in het help
programma dewelke u kan bereiken via Control-Shift-Vraagteken, standaard.
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De Virtuele Weergave vertegenwoordigt de tekst van elk schem. Deze functie kan handig
zijn indien u momenteel in een actief of een gefocust scherm bent dat geen of weinig
toegang geeft tot het toetsenbord, of indien u de tekst wenst te manipuleren met het
toetsenbord in plaats van de muis. Om deze te activeren druk dan Control-Alt-V. WindowEyes zal dan komen vragen of het gefocused scherm moet gevirtualiseerd worden, dit is
het scherm dat u directer focus heeft met het toetsenbord, of het actieve scherm,
dewelke inclusief alle tekst omvat van het actieve programma scherm. Eenmaal gekozen
zal het scherm dat u wenst te virtualizeren, een dialoogscherm openen dat de tekst van
het scherm bevat in een enkel tekst lezen invoerveld, dewelke gelezen kan worden met
de standaard leestoetsen. Juist zoals een invoerveld, kan u de tekst selecteren en
kopieëren naar waar u wenst.
Virtuele Weergave heeft ook verschillende sneltoetsen die u toegang geven aan het
dialoogscherm waar de tekst vandaan komt. Bijvoorbeeld, als een knop sluiten in het
dialoogscherm voorkomt kunt u de cursor op deze plaatsen om dan het scherm te sluiten
door dan vervolgens op de L te drukken. Er zijn ook nog andere opdrachten mogelijk, In
aanvulling op L voor interne links-klik, : R voor Enkele klik met de rechtermuisknop, D
voor Dubbele links-klik, M voor Midden-Klik, P voor Routeer Muis, en F voor Focus
Besturing. U kunt ook gebruik maken van Control-F voor het zoeken op tekst in de virtuele
weergave vak te bewerken, evenals F3 om het volgende optreden van de laatste reeks
waarvoor u gezochte te vinden.
Voor meer informatie over deze app, bezoek www.gwmicro.com/apps/VirtualView.
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De app stemschakelaar maakt het u mogelijk om een lijst van favoriete synthesizers of
SAPI stemmen te creëeren en om naar deze te schakelen via een enkele sneltoetsdruk. De
optiesdialoog voor de Stemschakelaar, dat u kan bereiken via het App menu van het
regelpaneel van Window-Eyes, laat u toe om de schakelaar naar uw voorkeuren te
configureren. Eens u dit gedaan hebt, drukt u op Windows-F2 om voorwaarts tussen uw
stemmen te bewegen of u drukt Shift-Windows-F2 om in de omgekeerde richting te gaan.
De lijst van stemmen die u kiest reageert als een cirkel. Dat wil zeggen, als u aan het ene
einde van de lijst bent en u probeert nog verder te navigeren, dan zal uw positie gewon
omkeren richting het andere einde binnen de schakelaar. Deze app maakt het zeer
gemakkelijk om te wisselen tussen synthesizers zoals DECTalk Access 32, Eloquence, SAPI
stemmen, of hardware synthesizers.
Voor meer informatie over deze app, bezoek www.gwmicro.com/apps/Voice_Rotor.
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Voor meer informatie over deze app, bezoek www.gwmicro.com/apps/WEUpdate.
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De Windows Live Mail app verbetert de toegankelijkheid van de Windows Live Mail-client.
De app heeft geen configureerbare opties en zal niet draaien, tenzij Windows Live Mail
geopend is.
Voor meer informatie over deze app, bezoek
www.gwmicro.com/apps/Windows_Live_Mail.
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Het Woord Navigation app laat u toe dwars door Microsoft Word-documenten te navigeren
net zoals u op een webpagina in de bladermodus zou werken. Deze app is volledig
beschreven in het "Woord Navigatie" gedeelte van de "Microsoft Word" sectie van deze
handleiding.
Voor meer informatie over deze app, bezoek www.gwmicro.com/apps/WordNav.
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De GW Micro Knowledge Base bevat nuttige artikelen, oplossingen en tips met betrekking
totWindow-Eyes en andere veelgebruikte software . Bijvoorbeeld, veel van de moeilijkere
mogelijkheden van Window-Eyes, zoals gebruiker, hyperactief, en zwevende schermen,
samen met de Window-Eyes's command-line opstart parameters, dewelke nog steeds
bestaan. Zij zijn echter niet beschreven in de gebruiksaanwijzing. In plaats daarvan, staat
de informatie nu in de Knowledge Base, die iedereen die hier meer over wil leren kan
raadplegen. Daarnaast wordt de Knowledge Base regelmatig bijgewerkt met nieuwe
informatie als zich problemen voordoen en oplossingen worden gevonden. Bezoek deze
site om te lezen in de knowledge base, http://www.gwmicro.com/kb/.
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Window-Eyes is een programma dat de informatie op uw computerscherm in
betekenisvolle tekst die voorgelezen wordt gesproken via een spraaksynthesizer of naar
een brailleleesregel communiceert. Window-Eyes is ook slim genoeg om je positie te
bepalen en geeft u het soort feedback die u nodig hebt, afhankelijk van wat u doet.
Bijvoorbeeld, als u in een tekstverwerker bent, zal het de tekst onder de cursor lezen
terwijl u typt. Als u in een dialoogvenster bent, zal Window-Eyes ieder besturingselement
aankondigen als u op de TAB-toets drukt om te springen tussen elementen in
dialoogvensters. Window-Eyes biedt u ook sneltoetsen voor het manipuleren van de muis,
navigeren in websites, het werken met Microsoft Office, en nog veel meer. Window-Eyes
is speciaal ontworpen om weinig tot geen aanpassingen te doen voor het gemakkelijker
werken_ voor de meeste gebruikers, maar laat u niet misleiden; alle -Window-Eyes
'functies kunnen precies worden ingesteld zoals u dat wilt in een gemakkelijk te gebruiken
interface genaamd het Window-Eyes bedieningspaneel. Dit gedeelte van de handleiding
beschrijft de items die u in Window-Eyes vindt, hun doel, en hoe ze aan te passen aan uw
behoeften. Ervan uitgaande dat Window-Eyes al actief is, drukt u op Control-Backslash
van overal om naar het regelpaneel te gaan. Vanaf de bovenkant van het bedieningspaneel
is een menubalk waarmee u taken kan uitvoeren zoals het openen en opslaan van
instellingen, het beheren van Window-Eyes apps, en het krijgen van hulp. Onder de
menubalk zijn drie secties. De eerste is een boomstructuur van categorieën met
instellingen die u kunt wijzigen, en het gebied direct aan de rechterkant verandert op
basis van de instelling die u wilt aanpassen. Ten slotte zijn er twee knoppen aan de
onderkant rechts van het venster. De Opslaan op schijf "knop slaat wijzigingen die u hebt
gemaakt op de harde schijf op, en de" Minimaliseren "knop keert u terug naar uw eerder
open programma. Om te navigeren via het bedieningspaneel, drukt u op de Tab-toets. Om
te navigeren in de tegenovergestelde richting, drukt u op Shift + Tab.
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Hoe dit Werkt
Window-Eyes is een programma dat de informatie op uw computerscherm in
betekenisvolle tekst die voorgelezen wordt gesproken via een spraaksynthesizer of naar
een brailleleesregel communiceert. Window-Eyes is ook slim genoeg om je positie te
bepalen en geeft u het soort feedback die u nodig hebt, afhankelijk van wat u doet.
Bijvoorbeeld, als u in een tekstverwerker bent, zal het de tekst onder de cursor lezen
terwijl u typt. Als u in een dialoogvenster bent, zal Window-Eyes ieder besturingselement
aankondigen als u op de TAB-toets drukt om te springen tussen elementen in
dialoogvensters. Window-Eyes biedt u ook sneltoetsen voor het manipuleren van de muis,
navigeren in websites, het werken met Microsoft Office, en nog veel meer. Window-Eyes
is speciaal ontworpen om weinig tot geen aanpassingen te doen voor het gemakkelijker
werken_ voor de meeste gebruikers, maar laat u niet misleiden; alle -Window-Eyes
'functies kunnen precies worden ingesteld zoals u dat wilt in een gemakkelijk te gebruiken
interface genaamd het Window-Eyes bedieningspaneel. Dit gedeelte van de handleiding
beschrijft de items die u in Window-Eyes vindt, hun doel, en hoe ze aan te passen aan uw
behoeften. Ervan uitgaande dat Window-Eyes al actief is, drukt u op Control-Backslash
van overal om naar het regelpaneel te gaan. Vanaf de bovenkant van het bedieningspaneel
is een menubalk waarmee u taken kan uitvoeren zoals het openen en opslaan van
instellingen, het beheren van Window-Eyes apps, en het krijgen van hulp. Onder de
menubalk zijn drie secties. De eerste is een boomstructuur van categorieën met
instellingen die u kunt wijzigen, en het gebied direct aan de rechterkant verandert op
basis van de instelling die u wilt aanpassen. Ten slotte zijn er twee knoppen aan de
onderkant rechts van het venster. De Opslaan op schijf "knop slaat wijzigingen die u hebt
gemaakt op de harde schijf op, en de" Minimaliseren "knop keert u terug naar uw eerder
open programma. Om te navigeren via het bedieningspaneel, drukt u op de Tab-toets. Om
te navigeren in de tegenovergestelde richting, drukt u op Shift + Tab.
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Elke Window-Eyes instelling hieronder besproken kan algemeen worden toegepast of op
een enkel programma. Algemene instellingen worden pas actief, ongeacht het programma
dat u draait, terwijl de programma-specifieke instellingen alleen worden geactiveerd
wanneer een bepaald programma focus krijgt. Standaard zal het toepassingsgebied van
alle instellingen die u kunt instellen op globaal staan. Als "Toon geavanceerde opties"
ingeschakeld werd vanuit het Window-Eyes Help-menu, dan ziet u knoppen in het
bedieningspaneel die u toelaten om de reikwijdte van de instelling tussen deze twee
statussen te schakelen. Als "Toon geavanceerde opties" is uitgeschakeld, dan zullen deze
knoppen niet zichtbaar zijn, en de eventuele wijzigingen die u aanbrengt zullen globaal
worde
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Druk de alt toets om naar de menubalk te springen of om deze te verlaten. Via de linkeren rechter pijltoetsen kan u tussen de menu's navigeren en met pijl omhoog-omlaag
springt u naar aparte items in elk menu. Wanneer u doorheen de menubalk navigeert hoort
u vier soorten informatie: • De naam van het menu-item. • De sneltoets voor het menu.
Druk de alt toets in tesamen met de sneltoets die u hoort om het menu onmiddellijk te
openen. • Of het nu wel of niet gaat om een submenu oftewel pulldown menu. Indien
Window-Eyes "pull-down," uitspreekt, kan u op Enter drukken om gelijkwelk bijkomend
menu te openen met meer opties. Druk de linkerpijltoets in om het pulldown-of-submenu
te verlaten. • De menu-accelerator, indien voorhanden. Niet zoals bij menu sneltoetsen,
kan u accelerators wel indrukken in het controlepaneel van Window-Eyes. Het is dus niet
nodig om eerst de menubalk te focusseren.
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Het menu Bestand bevat alle Window-Eyes opties met betrekking tot het beheer van de
instellingen, ook wel bekend als SET-bestanden. De opties in het menu Bestand zijn als
volgt:
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Deze menuoptie zorgt ervoor dat het open-instellingen dialoogvenster verschijnt. Gebruik
deze optie als u expliciete instellingen wilt laden voor een programma dat u eerder hebt
opgeslagen. Doorgaans zal Window-Eyes automatisch de instellingen die u nodig hebt
laden, zonder dat enige tussenkomst uwerzijds vereist is. Indien dit echter niet zo is, of u
wenst handmatig andere instellingen te laden, open dan deze dialoog en blader naar het
bestand dat u wilt openen en druk op Enter. Het dialoogvenster zal dan sluiten, en de
nieuwe instellingen worden geactiveerd.
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Kies dit item als u permanent eventuele wijzigingen die u hebt aangebracht in-WindowEyes wilt opslaan. Het opslaan van uw instellingen zorgt ervoor dat Window-Eyes zal
reageren op de manier die u verkiest telkens het programma geladen wordt. Als u
wijzigingen aanbrengt, maar niet opslaat, zullen ze verloren gaan wanneer u Window-Eyes
sluit. Wanneer dit item is geactiveerd, zal Window-Eyes zeggen: "instellingen opgeslagen"
om te bevestigen dat uw wijzigingen zijn opgeslagen. Merk op dat dit menu-item identiek
is aan de "" Opslaan op schijf "knop in de rechterbenedenhoek van het Window-Eyes
controle paneel.
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Het selecteren van deze optie zal de inhoud van uw actieve Window-Eyes profiel openen
in Windows Verkenner. Uw profiel is waar Window-Eyes zijn instellingen, applicaties en
andere stukjes informatie die u kunt wijzigen opslaat. Wees voorzichtig om geen
bestanden aan te passen, tenzij u rechtstreeks de risico's begrijpt van deze bestanden.
Voor meer informatie over hoe met Window-Eyes profielen te werken, zie artikel 1125 in
het GW Micro Support Knowledge Base op http://www.blah.com/.
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Het kiezen van deze optie zorgt ervoor dat Window-Eyes terug zal keren naar de
instellingen die u eerder hebt opgeslagen op schijf. Dit is vooral handig als u bepaalde
wijzigingen deed die u niet wilt, of u per ongeluk wijzigingen aanbracht aan een instelling
die negatieve gevolgen heeft. Merk op dat deze optie Window-Eyes niet zal teruggzetten
naar de fabrieksinstellingen, maar alleen de instellingen laadt die u laatst opgeslagen had
op de harde schijf.

467 / 784

Handleiding

F = Fabrieksinstellingen

Onderwerp: F = Fabrieksinstellingen
F = Fabrieksinstellingen

Via dit item kunt u verschillende SETbestandpakketten installeren, verwijderen of
bijwerken. Als u een upgrade van een programma doet, kan u gevraagd worden naar het
overeenkomstige SET bestand om te installeren. Bijvoorbeeld als u met Office 2003 en
later een upgrade naar Office 2010, moet u het Office 2010 SET bestand installeren. Het
Office 2003-SETbestanden zal niet goed werken in Office 2010. Of misschien hebt u
geëxperimenteerd met een SET-bestand en op een of andere manier bewerkt zodanig dat
het niet langer bruikbaar is of dat een bepaalde functie niet langer spreekt op de manier
zoals het vroeger was voor de wijzigingen. Indien u weet wat u verandert, kunt u het
gewoon terugdraaien, maar in veel gevallen lukt dit niet meer en zou het veel
eenvoudiger zijn om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen door het SETbestand
fabrieksinstellingen te laden. Het activeren van deze optie in het Window-Eyes menu
Bestand geeft u een dialoogvenster om te openen met de volgende items:
A = Applicaties - Lijstoverzicht
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Hierin worden alle beschikbare setbestanden getoond, samen met de status waarin ze
zich bevinden, als ook de versie informatie. Deze lijst omvat vier kolommen die de
volgende informatie geven, naam, status, fabrieksversie en geïnstalleerde versie. Het
kolom met naam bevat enkel de naam van de setbestanden die beschikbaar zijn voor
gebruik. Status kan één van de volgende zijn:
1.Niet geïnstalleerd - Geeft aan de het geselecteerde setbestand niet is
geïnstalleerd.
2.Geïnstalleerd - Geeft aan de het setbestand geïnstalleerd is.
3.Aangepast - Geeft aan de het geselecteerde setbestand aan gepast werd
ten opzichte van de fabrieksversie.
4.Achterhaald - Geeft aan dat het geselecteerd setbestand ouder is dan de
beschikbare fabrieksversie.
5.Nieuwer - Geeft aan het geselecteerde setbestand nieuwer is dan de
beschikbare fabrieksversie.
N = Informatie - Enkel lezen invoerveld

Dit invoerveld bevat het leesmij document dat wordt voorzien bij het daarbijhorende
setbestand. Deze omvat informatie over hoe het setbestand werkt met daarbijhorende
applicatie. Indien er meerdere setbestanden werden geselecteerd, zal dit veld leeg
blijven.
S = Set Bestanden - Enkel lezen invoerveld
Dit invoerveld bevat alle bestanden die worden gebruikt in het setbestand, met de status
van elk individueel bestand. Indien hiervoor een woordenboek voor werd geïnstalleerd
dan zal dat hierin ook vermeld worden.
I = Installeer - Knop
Deze optie zal ervoor zorgen dat Window-Eyes een setbestand gaat installeren dat in de
lijst staat. Indien u een setbestand neemt dat al bestaat, zal je een vraag krijgen of u
deze wenst te vervangen met de bestaande. Dit zelfde zal gebeuren wanneer u een
woordenboek gaat installeren, maar je hebt hier een paar extra optie waar je kan uit
kiezen, deze zijn, laat je huidige woordenboek staan of voeg de inhoud van dit
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woordenboek samen.
Het dialoogscherm bevat de volgende drie aankruisvakken, Vervangen, laten staan, of
samenvoegen:
· Toepassen op alle woordenboeken - deze optie zorgt ervoor dat de
geselecteerde actie(Vervangen, laten staan of samenvoegen) op alle
woordenboeken wordt toegepast zonder te zien naar het type of applicatie.
· Toepassen op alle X Woordenboeken(de X staat voor één van de volgende
woordenboeken, grafisch, uitzondering, karakter, toetslabel of kleur) - Deze
optie zal dan worden toegepast (Vervangen, laten staan of samenvoegen) op het
type dat je hebt gekozen.
· Toepassen op alle Y woordenboeken(de Y staat voor de naam van de applicatie,
zoals Adobe Reader, of Internet Explorer) - Deze optie zal ervoor zorgen dat de
geselecteerde actie(Vervangen, laten staan of samenvoegen ) wordt op de
daarvoor behorende woordenboeken.
V = Verwijderen - Knop
Deze zal de geselecteerde setbestanden van Window-Eyes verwijderen.
D = Update Achterhaalde - Knop
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Deze knop zal ervoor zorgen dat Window-Eyes automatisch zal zoeken naar nieuwere
setbestanden. Indien er geen udates zijn zal hiervoor een berichtscherm komen met de
melding"Alle geïnstalleerde setbestanden zijn de nieuwste. Er zijn geen setbestanden om
up te daten." en dit scherm is voorzien van een OK knop. Deze optie zal alleen maar de
setbestanden doorzoeken voor updates.
S = Sluiten - Knop

Wanneer deze geselecteerd is, zal deze knop ervoor zorgen dat het dialoogscherm wordt
gesloten. Indien je een Set bestand aan het herladen is, dan lijkt het een goed idee om
ervoor te zorgen dat Window-Eyes deze nog niet actief is gemaakt.
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Soms kan het gebeuren dat u SET bestanden installeerd van andere Window-Eyes
gebruikers. Indien de SET bestanden werden gemaakt met een oudere versie van WindowEyes, zal u deze eerst moeten updaten zodat deze goed zouden kunnen functioneren.
Indien u kiest voor het updaten van verouderde instellingen zal Window-Eyes automatisch
kijken naar deze bestanden en ze zelf updaten naar het nieuwe formaat. Eenmaal dit
proces is voltooid dan zal er een dialoogscherm komen met de informatie over hoeveel
SET bestanden er werden geupdated. Druk Alt-F4 om dit dialoog te sluiten.
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Bij het kiezen van de optie zal Window-Eyes een dialoogscherm tonen dat u vraagt of u
het programma wenst af te sluiten. Druk op de OK knop indien u dit wenst, of druk op de
Annuleren knop om dit te sluiten en verder te gaan met Window-Eyes. Indien u WindowEyes sluit zullen spraak en braille stoppen. Indien u enkel het regelpaneel van WindowEyes wenst te sluiten druk gewoon op de Escape toets.
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Het Apps menu is daar waar u deze gaat beheren en waar u toegang hebt tot de WindowEyes apps. Niet te verwarren met de Windows programma's, zijn Window-Eyes apps
speciaal geschreven voor Window-Eyes gebruikers. Apps kunnen bijdragen tot het
makkelijker werken met Window-Eyes, deze bevorderen de toegang tot specifieke
programma's, of kunnen afzonderlijk functioneren als een volwaardig programma. Alles
wat u wenst te doen vanaf installeren, maken of toegang hebben tot de apps kan u terug
vinden in dit menu. Als toevoeging, hebben app schrijvers ook voorzien dat het eenvoudig
is voor de gebruiker om makkelijk toegang te kunnen krijgen tot hun apps. Wanneer u dit
menu verkent, zal u ontdekken dat GW Micro ook sommige apps voorzien heeft bij de
installatie Van Window-Eyes zoals Auto Complete, Vooruitgangsbalk, en Virtual View. u kan
ook meerdere ingangen zien voor apps afhankelijk van dewelke u hebt geïnstalleerdd.
Voor meer informatie over hoe u apps kunt maken en hoe u deze kunt verspreiden naar
andere Window-Eyes gebruikers, bekijkt u de ontwikkelaarshandleiding. Omdat het menu
van de Apps kan variëren in lengte, zullen we het enkel hebben over wat er gevonden
wordt onder het eerste element:
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Dit menu element bevat de volgende opties:
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Wanneer dit voor het eerst gestart wordt, zal Window-Eyes dit zelf automatisch
configureren. Dit menu element is voorzien van de volgende opties waaruit u kan kiezen
hoe deze apps moeten worden geladen:
· Uit - Indien geselecteerd, zullen direct alle gestarte apps stoppen met werken, en u
zal ook geen app meer kunnen starten tot dit terug op Aan wordt gezet.
· Aan - Selecteert u dit, zal Window-Eyes automatisch alle apps laden en starten.
· Manuele Start - Selecteeru dit, dan zal de Window-Eyes app motor starten, maar de
apps zullen niet automatisch worden gestart. In plaats daarvan, moet u elke app
manueel starten.

479 / 784

Handleiding

D = Toevoegen of Verwijderen Apps

Onderwerp: D = Toevoegen of Verwijderen Apps
D = Toevoegen of Verwijderen Apps

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Deze opties geven u de mogelijkheid om apps te installeren of te verwijderen binnen
Window-Eyes. De Toevoegen/Verwijderen dialoog bevat de volgende
besturingselementen:
I = geïnstalleerdde Apps - Lijstbox
Deze lijst toont alle geïnstalleerdde apps, hun versie nummers, en de datum dat deze
werden geïnstalleerdd.
A = Toevoegen - Knop
Wanneer deze wordt ingedrukt, zal deze komen vragen naar de naam van het WindowEyes app bestand. App bestanden bevatten de volgende extensie .wepm, dewelke staan
voor Window-Eyes Package Management. Selecteer een app naam, en druk enter om deze
te installeren.
R = Verwijderen - knop
Druk op de knop om een geselecteerde app te verwijderen. Hou er rekening mee dat de
bestanden die worden gemaakt door de app, zoals uw voorkeuren of gelijkaardige
informatie niet worden verwijderd.
U = Zoek naar Updates - Knop
Het indrukken van deze knop zorgt ervoor dat Window-Eyes gaat zoeken op de App
Central voor nieuwere versie van de geïnstalleerdde apps. Indien nieuwere versies worden
gevonden, zullen deze worden getoond in een dialoogscherm in de vorm van een lijst. u
kan kiezen welke u wenst te updaten, u kan een enkele kiezen door de update knop te
gebruiken of u kan kiezen voor de update alles knop. Bekijk ook de knop Laat de Details
zien Van deze App, indien u eerst de details wenst na te lezen. Indien een app voorzien is
van een licentie overeenkomst, zal er een vraag gesteld worden of u akkoord gaat met
deze overeenkomst voor deze wordt geupdated. Indien een app geen licentie heeft zal
deze update direct uitgevoerd worden.
Sluiten - Knop
Druk op deze knop om het dialoogscherm te sluiten. Houd er rekening mee dat u ook
Window-Eyes apps kan installeren vanuit Windows Verkenner, uw web browser, of elk
gelijkaardig programma. De methode die u kiest om deze te installeren is volledig een
vrije keuze. Tot slot, indien de app nog niet is gestart, zal Window-Eyes deze starten na
installatie van de app.
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De app beheerder geeft u de mogelijkheid om te beginnen, stoppen met laden, ontladen
en hulp krijgen voor alle lopende apps. Het dialoogvenster bevat de volgende
besturingselementen:
A = Apps - Lijstoverzicht
Dit item bevat een lijst van alle draaiende applicaties gebaseerd op de selectie van de
radioknop Toon Apps en dit wordt verderop besproken. Naast de naam bevat de
applicatielijstweergave ook nog een versie nummer, de status (dat wil zeggen gestart,
gestopt, enz.), de app bestandsnaam, ongeacht of deze is ontworpen om globaal of voor
een programma uitgevoerd te worden, de venstertitel (indien een app is gekoppeld aan
een programma) en de app's beschrijving.
Toon Apps
N = Allen (op naam) - Keuzerondje Als dit keuzerondje is geselecteerd zullen alle lopende
apps worden gesorteerd op hun namen. L = Alle (door toepassing) - Keuzerondje Als dit
keuzerondje is geselecteerd zullen alle lopende apps eerst worden gesorteerd per naam
van de toepassingen waarmee de apps in verband worden gebracht, gevolgd door zij die
globaal draaien. G = Algemeen - Keuzerondje- Bij dit keuzerondje worden alleen die apps
die globaal uitgevoerd worden vermeld geselecteerd. P = Applicatie - Keuzerondje- Dit
keuzerondje zal de naam van de applicatie die actief was toen de app beheerder was
weergegeven bevatten. Als dit keuzerondje is geselecteerd, zullen alleen die apps die
zijn geassocieerd met de meest recent gefocuste toepassing worden vermeld.
W = Laat meer Opties Zien - Aankruisvak
Standaard wordt in het App Beheerder dialoogvenster alleen de Apps lijstweergave de
Toon Apps groep radioknop, de Stop- de Help en de knop Opties de knop Sluiten en dit
selectievakje (die ook standaard is uitgeschakeld) weergegeven. Als dit selectievakje is
aangevinkt zullen extra opties die niet zo vaak worden gebruikt getoond worden.
A = Laden - Knop
Als het selectievakje Meer opties is aangevinkt en u selecteert deze knop, zal u gevraagd
worden de bestandsnaam van een app te laden. Indien de radioknop APP is geselecteerd
voordat u op de knop Laden drukt, zal de app die u kiest in verband worden gebracht met
die toepassing. Als het keuzerondje Globaal is geselecteerd voordat u de knop Laden
activeerde, zullen de geselecteerde apps met globaal worden geassocieerd. De knop
Laden wordt uitgeschakeld indien een van beide radioknoppen, zijnde Allen (op naam) of
Allen (door toepassing) worden geselecteerd. U moet eerst kiezen of de applicatie die u
wilt laden globaal zou moeten lopen of voor een specifieke toepassing is.
U = Ontladen - Knop
Als het selectievakje Meer opties is aangevinkt zal het indrukken van deze knop de app
die is geselecteerd in de Apps lijst Ontladen. Zodra deze is ontladen zal deze worden
verwijderd uit de Apps lijst en zal niet langer automatisch worden uitgevoerd. Toch zal de
app niet worden verwijderd van de harde schijf, het wordt gewoon genegeerd. Het
toevoegen of verwijderen Apps dialoogvenster moet worden gebruikt om apps te
verwijderen van uw computer.
T = Start/Stop - Knop
Als het selectievakje Meer opties is aangevinkt, en als de geselecteerde app in de Apps
lijstweergave een andere status dan Gestart heeft, zal deze knop worden gekenmerkt als
Start. Wanneer geactiveerd, zal dit de geselecteerde app doen draaien. Als de
geselecteerde app een andere status dan gestopt heeft - zal deze worden gelabeld als
Stop en wanneer geactiveerd zal dit de geselecteerde app doen stoppen met draaien.
Nadat een app stopt, zal deze blijven voorkomen in de apps lijst met als status gestopt.
Als de app algemeen draait en de Window-Eyes app ondersteuning is gestart, zal de
gestopte app proberen opnieuw te draaien. Evenzo, als de app is gekoppeld aan een
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applicatie en de toepassing wordt gesloten en opnieuw geopend zal de gestopte app
opnieuw proberen te draaien. Als de Window-Eyes app status is ingesteld op handmatig
worden de apps gestopt en worden terug uitgevoerd als ze handmatig worden gestart door
indrukken van deze knop. Deze knop zal niet beschikbaar zijn als de Window-Eyes app
status is uitgeschakeld.
H = Help en Opties - Knop
Als deze knop is ingeschakeld zal Window-Eyes alle informatie en hulp weergeven
verstrekt door de auteur van de app's. Als deze knop uitgeschakeld is, wordt voor het
geselecteerde app geen Help-informatie weergegeven. Deze knop is ook niet beschikbaar
als de Window-Eyes app status is ingesteld op UIT.
Sluiten - Knop
Door deze knop te drukken zal het dialoog App Beheer sluiten.
E = Ingeschakeld/uitgeschakeld - Knop
Als het selectievakje Meer opties is aangevinkt en de geselecteerde app in de Apps
lijstweergave de status uitgeschakeld bezit, dan wordt deze knop gelabeld als
Ingeschakeld. Indien de appstatus van Window-Eyes op Aan is ingesteld en u schakelt een
app in, dan zal deze app automatisch blijven draaien. Indien de appstatus van WindowEyes is ingesteld op handmatig en u schakelt een app in, dan zal deze app niet
automatisch starten. Indien de geselecteerde app in de Apps lijstweergave een andere
status dan uitgeschakeld heeft, zal deze knop worden gelabeld op uitschakelen en zal de
geselecteerde app worden uitgeschakeld tot u deze weer inschakelt. Deze knop zal niet
beschikbaar zijn indien de appstatus van Window-Eyes op UIT staat.
R = Herladen - Knop Als het selectievakje Meer opties is aangevinkt en u drukt op deze knop, zal de
geselecteerde app in de appslijstweergave opnieuw gestart worden. Deze knop zal niet
beschikbaar zijn indien de appstatus van Window-Eyes is uitgeschakeld.
I = Bewerken - Knop
Als het selectievakje Meer opties is aangevinkt zal het indrukken van deze knop ervoor
zorgen dat de geselecteerde app in de appslijstweergave geopend wordt in de editor,
bedoeld in het dialoogvenster Geavanceerde opties (hieronder besproken). Als er geen
standaard editor is opgegeven, zal de app geopend worden in Kladblok.
Y = Beveiliging - Knop
Als het selectievakje Meer opties is aangevinkt, zal het indrukken van deze knop het
dialoogvenster Appveiligheid openen. In dit dialoogvenster kunt u precies bepalen welke
apps u vertrouwt of welke u wenst uit te voeren. Standaard is Window-Eyes ingesteld om
alle geïnstalleerde apps te laten draaien. U kan Window-Eyes echter ook de opdracht
geven om alleen die scripts te draaien die u als veilig geacht hebt. U ervoor kunt kiezen
om individuele apps te vertrouwen, alleen deze apps die door bepaalde auteurs zoals GW
Micro werden ondertekend, of u kiest voor een combinatie van beiden. Merk ook op dat
GW Micro uw veiligheid zeer hoog in het vaandel draagt veiligheid zeer serieus neemt.
Hoewel de Window-Eyes app scriptfunctie ontworpen is om veilig te zijn van bij het
eerste begin, vonden we het van vitaal belang dat u voor uzelf ook moet kunnen kiezen in
welke mate apps toegang mogen krijgen tot uw computer.
V = Geavanceerd - Knop
Als het selectievakje Meer opties is aangevinkt, zal het indrukken van deze knop het
dialoogscherm geavanceerde appsinstellingen openen. Indien u zelf apps ontwikkelt, laat
dit dialoogscherm u toe om een editor te specifiëren waarin de broncode voor apps kan
geopend worden wanneer de scriptbewerkingsknop in het App Beheer wordt ingedrukt.
Standaard opent Window-Eyes apps binnen Windows Kladblok. U kunt ook een sneltoets
instellen die de script dat u aan het bewerken was zal herstarten. Dit bespaart u de
moeite van het switchen tussen App Beheer en de code Editor.
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Het pakket beheer geeft u de mogelijkheid om collecties van bestanden te maken,
waaronder de broncode en andere bestanden die gebruikt worden voor een Window-Eyes
app waar u aan werkt.
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Dit dialoogscherm geeft u de mogelijkheid om de broncode van uw app te beveiligen
zodat deze enkel met Window-Eyes kan werken. Deze is handig voor indien andere
gebruikers de app wensen te gebruiken en ook wensen te kijken hoe deze is geschreven,
dan zullen zij niet in de mogelijkheid zijn om deze te bekijken.
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Het menu Help bevat veel bronnen voor het verkrijgen van hulp bij het gebruik van
Window-Eyes. Maak gebruik van de artikelen hier als u de Window-Eyes documentatie
wenst te lezen, voor vragen of voor hulp op afstand, reset uw braille en spraak
instellingen, of controleer voor programma-updates . Het menu Help bevat de volgende
items:
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Het documentatiegedeelte van het Help-menu biedt drie keuzes:
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Selecteren van deze optie opent de Window-Eyes handleiding die u nu leest. Merk op dat
er twee versies van de handleiding zijn opgenomen, en degene die u leest, hangt af van
de vraag of het element Toon Geavanceerde opties hieronder besproken, is aangevinkt.

493 / 784

Handleiding

A = App Ontwikkelaars Referentie

Onderwerp: A = App Ontwikkelaars Referentie
A = App Ontwikkelaars Referentie

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Selecteer deze optie en de App Ontwikkelaars Referentie wordt geopend. Indien u
geïnteresseerd bent in het schrijven van een app zal deze gids u hier verder mee helpen,
hierin wordt uitgelegd hoe het Window-Eyes object model moet worden benaderd.
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Window-Eyes wordt regelmatig bijgewerkt. Nieuwe functies zijn toegevoegd en
problemen die zijn ontdekt werden gerepareerd. Het leesmij document beschrijft deze
veranderingen, alsmede elke andere recente informatie die nog niet in de handleiding is
opgenomen.
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Deze optie stelt u in staat om hulp op afstand van andere Window-Eyes-gebruikers via
het internet te accepteren. Zie de eerdere paragraaf over externe toegang voor meer
details hoe deze functie te gebruiken.:
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V = Vraag Om Hulp

Onderwerp: V = Vraag Om Hulp
V = Vraag Om Hulp
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Het activeren van deze optie zal ervoor zorgen dat het dialoogscherm "Vraag Om Hulp"
wordt geopend. Er zal dan een 6 nummerig wachtwoord worden getoond, dit moet u
bezorgen aan de persoon die u gaat helpen.
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H = Hulp Bieden

Onderwerp: H = Hulp Bieden
H = Hulp Bieden
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Het activeren van deze optie zal het dialoogscherm openen "Hulp Bieden". Je zal
gevraagd worden om u naam samen met het wachtwoord in te geven, die u wordt bezorgd
aan de persoon die om hulp vraagt. Wanneer u klaar bent druk dan op de "OK" knop om de
verbinding te starten.
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S = Spraak en Braille Herstel

Onderwerp: S = Spraak en Braille Herstel
S = Spraak en Braille Herstel
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Dit menu-item bevat opties voor het herstellen van de Window-Eyes spraak en braille
Indien, om welke reden dan ook, gestopt is met werken. Deze pull-down lijst biedt de
volgende keuzes:
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A = Activeer Backup Synthesizer

Onderwerp: A = Activeer Backup Synthesizer
A = Activeer Backup Synthesizer
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Druk deze optie om Window-Eyes over te schakelen naar uw backup-synthesizer. Als u dit
nog niet handmatig ingesteld hebt zal Window-Eyes trachten te spreken met behulp van
de DECtalk Access 32 synthesizer.
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S = Selecteer Synthesizer

Onderwerp: S = Selecteer Synthesizer
S = Selecteer Synthesizer
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Het kiezen van dit item opent het synthesizer selectie gebied van de
hoofdgebruikersinterface in Window-Eyes. Uw focus zal direct worden geplaatst in de
lijst van de synthesizers. Navigeer naar die synthesizer die Window-Eyes voor u moet
gaan gebruiken en druk op ENTER om deze te activeren.
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E = Selecteer Braille Eenheid

Onderwerp: E = Selecteer Braille Eenheid
E = Selecteer Braille Eenheid
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Door deze optie te kiezen plaatst u de focus van de brailleleesregel sectie in de WindowEyesgebruikersinterface. Uw onmiddellijke focus zal terecht komen in de lijst van de
brailleleesregels die Window-Eyes ondersteunt. Navigeer naar degene die je wilt
gebruiken en druk op Enter om het te activeren.
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T = Tip van de Dag

Onderwerp: T = Tip van de Dag
T = Tip van de Dag
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Indien u dit element selecteert, dan opent er een dialoogscherm met de Tip van de Dag
in. Window-Eyes is voorzien van verschillende functies, en om deze allemaal te leren
kennen neemt dit veel tijd in beslag. De Window-Eyes Tip van de Dag functie vermindert
de overweldigende angst om de volledige handleiding te onthouden door middel van
kleine stukjes informatie over de verschillende functies die Window-Eyes heeft, en elke
keer Window-Eyes wordt gelanceerd, wordt er een tipp gelezen. Het Tip van de Dag
dialoogvenster bevat een alleen-lezen vak dat de tip informatie weergeeft, een vorige
knop om naar de vorige tip te gaan, een knop Volgende om naar de volgende tip te gaan,
een keuzevakje Toon Tips bij het ??opstarten, en een sluiten knop. Enkele tips bieden
ook een Help bericht knop, die, indien geselecteerd, de Window-Eyes handleiding direct
opent in het gedeelte dat overeenkomt met de tip informatie. Als een tip aan een
website is gekoppeld, zal een knop laat Website Zien beschikbaar zijn. Wanneer de laten
zien Website knop is geselecteerd, wordt de bijbehorende pagina geladen in uw
standaard web browser.
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F = Fout Rapportering

Onderwerp: F = Fout Rapportering
F = Fout Rapportering
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Bij het kiezen van dit menu element zal Window-Eyes het Foutrapporterings
dialoogscherm tonen. Wij van GW Micro zijn van de veronderstelling dat het opnieuw
moeten opstarten na een foutweergave enkel en alleen maar vervelend is, dit is voor ons
niet aanvaarbaar. Wanneer u data aan het analyseren bent voor een werknemer, recepten
aan het organiseren bent, e-mails aan het versturen naar familie, of een spelletje poker
aan het spelen bent online, rekent u erop dat uw computer zo stabiel mogelijk blijft bij
het uitvoeren van deze opdrachten. Window-Eyes gaat in deze stabiliteit nog een stap
verder door de mogelijkheid te geven om een rapport te verzenden via Window-Eyes
wanneer deze een probleem tegenkomt. Foutrapporten worden verzonden over het
internet direct naar het GW Micro ontwikkelingsteam, u moet er zich dan wel van
vergewissen een internetconnectie te hebben om dit te versturen. U kan ook deze
automatische berichtgeving van de foutrapportering uitschakelen, maar wij raden u aan
om dit niet te doen, anders geraken uw problemen niet opgelost. Indien u toch zou
beslissen om deze uit te schakekelen, hebt u ook de mogelijkheid om deze nadien terug
in te schakelen door in het menu onder help, naar Foutrapportering te gaan. Dit
onderdeel, heeft zijn doel nog niet gemist en geeft onze ontwikkelaars ook de
mogelijkheid om snel naar een oplossing te zoeken. Er zal geen persoonlijke informatie
mee verzonden worden met dit rapport, alhoewel u de mogelijkheid hebt om extra
informatie aan dit rapport toe te voegen(zoals uw computer specificaties, stappen om
deze fout na te bootsen, enz...) .
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L = Laat Geavanceerde Opties Zien

Onderwerp: L = Laat Geavanceerde Opties Zien
L = Laat Geavanceerde Opties Zien
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Het activeren van deze optie zal in het menu van Window-Eyes wel of niet geavanceerde
opties tonen. Window-Eyes is een sterk programma met veel mogelijkheden om zelf aan
te passen over hoe het te werk moet gaan. Voor een nieuwe gebruiker kan dit wel eens
overweldigend zijn. Daarom zal ook Window-Eyes u de keuze geven over hoe het menu
er moet uitzien. Standaard, zijn de geavanceerde opties verborgen. U zal merken dat de
standaard interface maar zeven sectie bevat, en elk van deze heeft een paar opties die
men kan aanpassen. Wanneer men de Geavanceerde Opties kiest, dan zal deze sectie
uitgebreid worden naar dertien, en elke van deze heeft dan een heel aantal
mogelijkheden om aan te duiden over hoe er moet te werk gegaan worden of hoe het
moet worden afgesteld. Daarnaast is deze versie van Window-Eyes die u ziet wanneer u
de documentatie gaat lezen ook afhankelijk van deze instelling. Indien u ervoor kiest dat
de Laat Geavanceerde Opties Zien niet geselecteerd is, zal de basis versie van deze
handleiding getoond worden. Zoals de interface, de basis handleiding beschrijft enkel
die kenmerken die voor de meeste gebruikers van toepassing zijn. Indien u ervoor kiest
dat de optie laat Geavanceerde Opties Zien geselecteerd is, zal de handleiding van de
Geavanceerde versie getoond worden met ook alle opties en kenmerken die mogelijk
zijn.
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Z = Zoek naar Updates

Onderwerp: Z = Zoek naar Updates
Z = Zoek naar Updates
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Als u deze optie kiest dan zal Window-Eyes de update pagina openen in uw standaard
webbrowser. Indien een update beschikbaar is, dan zal deze daar kunnen worden
gedownloaded. Hou er rekening mee dat deze optie een internet connectie nodig heeft
om dhiermee te kunnen werken.

511 / 784

Handleiding

O = Over Window-Eyes

Onderwerp: O = Over Window-Eyes
O = Over Window-Eyes
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Door de optie te kiezen, Over Window-Eyes, zal deze dan een dialoogscherm openen. Dit
scherm zal u informatie geven over het versie nummer, uw serienummer, wie het
gemaakt heeft, enz..
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De Window-Eyes Gebruikers Interface

Onderwerp: De Window-Eyes Gebruikers Interface
De Window-Eyes Gebruikers Interface
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wanneer u het regelpaneel van Window-Eyes opent, control-backslash, zal uw cursor
komen te staan in een boomstructuur met verschillende opties. Indien Window-Eyes komt
te zeggen dat het element gesloten is, druk dan gewoon pijl rechts om deze te
openen.dan kan u door middel van pijl omhoog of pijl omlaag doorheen de verschillende
elementen gaan. om deze te sluiten, druk gewoon pijl links tot window-eyes komt zeggen
dat deze is gesloten. Wanneer u bij een element komt dat u wenst te veranderen, druk
gewoon op de Tab toets, en de focus zal daarheen gaan. Druk Shift-Tab om terug te gaan
naar de vorige positie. Indien u verder blijft gaan met de tab toets, zal u bij de knop
Opslaan op Schijf komen. Druk op Enter om deze instellingen dan op te slaan. Als u verder
gaat met de Tab dan komt u op de knop minimaliseren. Druk op deze Enter en dan zal het
regelpaneel van Window-Eyes verdwijnen en de focus terug op de vorige applicatie
zetten. Tab nogmaals en u zal terug in de boomstructuur komen. Nota, u kan ook gebruik
maken van de F6 om snel van de boomstructuur naar de elementen lijst te gaan. Wanneer
u in het optie gebied bent, daar waar u veranderingen wenst te doen, zal Window-Eyes
altijd de naam van de optie komen melden, bereik toepassingsgebied, het optie getal, het
type of besturingselement. Indien u hier meer informatie wenst over het element dat u
wenst aan te passen, druk dan op F1 en er zal een kort helpbericht verschijnen dat uitleg
geeft over het doel van deze optie en indien nodig hoe het best in te stellen. De volgnede
lijst zet kort een omschrijving van de verschillende besturingselementen die u hier zal
terug vinden uiteen en hoe deze te gebruiken.
· Knoppen
· Een knop is een besturingselement dat, wanneer geactiveerd, deze verondersteld
wordt om iets te doen. Soms, schakelt deze ook door een groep van instellingen
dewelke betrekking hebben op huidige of andere instellingen, dan zal Window-Eyes
direct deze actie uitvoeren, of opent of sluit een dialoogscherm. Druk op de
spatiebalk om de knop te activeren die de focus heeft.
· Omhoog - Omlaag invoervelden
· Er zijn twee manieren om een getal aan te passen in een omhoog, omlaag invoerveld.
u kan een letter of een nummer ingeven( naargelang de optie), of ga gewoon met de
pijl omhoog of omlaag om deze aan te passen. u kan ook de pagina omhoog of omlaag
gebruiken om een grotere en juiste afstelling bekomen, of gebruik maken van de
Home en End toetsen om direct naar het minimum of maximum te gaan.
· Combo boxesNiet zoals een invoerveld, kan u in een combo box niet typen. In plaats
hiervan, druk de omhoog of omlaag pijl in om een keuze te maken dewelke al worden
getoond in de combo box. u kan ook gebruik maken van de Home en End toetsen om
naar begin of einde van deze te gaan.
· Aankruisvakken
· Niet zoals de twee voorgaande besturingen kunnen aankruisvakken maar twee
handelingen uitvoeren en dat zijn geselecteerd of niet geselecteerd. Indien een
aankruisvak geselecteerd is, wordt de optie actief, indien de optie niet is geselecteerd
zal deze niet actief zijn. Drkk op de spatiebalk om deze aan of uit te kruisen.
· Radio knoppen
· Een groep van radioknoppen is gelijk aan een combo box of een aankruisvak. Elke
radioknop kan zowel aangekruist of niet aangekruist zijn, u kan wel maar enkel één
radio knop selecteren in een groep. Druk de pijl omhoog of omlaag om doorheen de
verschillende knoppen te gaan in een groep.
· Lijst box
· Een lijst box is gelijk aan een combo box, met als enige verschil dat er meer dan één
optie kan getoond worden visueel per keer. Ondanks dit kleine verschil, hoe u er mee
te werk gaat is gelijk aan een combo box. Druk op de pijl toetsen om te kijken welke
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keuze er worden voorgesteld in deze. u kan ook gebruik maken van de Home en End
toetsen, dewelke gaan naar het begin en einde van deze lijst
· Lijstoverzicht
· Een lijstoverzicht is gelijk aan een lijst box met als verschil dat de de informatie
getoond zal worden in een lijst en deze kan verschillende kolommen bevatten.
Standaard lijstovezicht geef u ook de mogelijkheid om meer dan één element te
selecteren per keer. De lijstoverzichten zal u terug vinden in het menu van het
Window-Eyes regelpaneel, alhoewel, er maar één element per keer kan geselecteerd
worden. druk de omhoog en omlaag toetsen om te kijken welke keuzes u worden
aangeboden. u kan ook gebruik maken van de Home en End toetsen.
De rest van deze sectie zal u ook terug vinden in de handleiding van Window-Eyes,
dewelke u kan terug vinden het regelpaneel.
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Handleiding

Scherm:

Onderwerp: Scherm:
Scherm:

Deze groep van instellingen heeft betrekking op hoe Window-Eyes alle informatie leest op
het scherm.
De inhoud van Scherm:
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Stem:
Punctuatie:
Andere:
Herhaal Filter:
Lijn Filter:
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Stem:

Onderwerp: Stem:
Stem:
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· Maak het Toetsenbord en de Muis stem gelijk aan de Schermstem - Aankruisvak
· dit aankruisvak schakelt of wijzigingen die worden aangebracht aan de schermstem,
ook zullen toegepast worden op het toetsenbord en de muis stem.
· Snelheid - Invoerveld
· Geef een nummer in van 1 tot 100 scherm snelheid in te stellen.hoe hoger het
nummer, hoe sneller de stem.hoe lager het nummer, hoe trager de stem.
· Toonhoogte - Invoerveld
· Geef een nummer in van 1 tot 9 voor de toonhoogte. Hoe hoger het nummer, hoe
hoger de stem. Hoe lager het nummer hoe lager de stem.
· Toon - Invoerveld
· geef een letter in tussen A en Z voor de toon. Het resultaat zal afhankelijk zijn van de
synthesizer die u gebruikt. Indien u gebruik maakt van DECtalk Access 32 of
Eloquence, zal door deze verandering een andere stem gekozen worden.
· Volume - Invoerveld
· Geef een getal in van 1 tot 9 om het volume aan te passen. Hoe hoger het nummer,
hoe luider de stem. Hoe lager het nummer, hoe zachter de stem.
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Punctuatie:

Onderwerp: Punctuatie:
Punctuatie:
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· Wiskunde Verander Toepassingsgebied Algeneem/Programma - Knop
· Deze knop schakeld de Wiskunde punctuatie naar Algemeen en Programma.
· Math - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de de math punctuaties symbolen moet komen
uitspreken zoals plus, minteken, schuine streep, sterretje, procent, is gelijk
aan, kleiner dan en groter dan, en tussen haakjes. Indien deze is ingesteld op
aan, dan zal Window-Eyes allle punctuaties uitspreken die gemarkeerd zijn.
Indien deze is ingesteld op uit, dan zal geen van deze symbolen worden
uitgesproken. Indien deze is ingeseld om enkel met woordenboek, dan zal
Window-Eyes enkel deze uitspreken die die in het actieve woordenboek staan.
· Diversen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze schakeld de punctuatie van de Diversen instellingen tussen algemeen en
programma.
· Diversen- Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de diversen punctuatie moet komen uitspreken van
de symbolen, zoals apostrof, accent, apestaartje, dollar teken, nummer teken,
onderlijnd, vierkant haakjes, en open haakjes. Indien deze is ingesteld op aan,
zal Window-Eyes alle punctuaties uitspreken die gemarkeerd zijn. Indien deze
zijn ingesteld op uit, zal geen van deze symbolen worden uitgesproken. Indien
deze is ingesteld op enkel woordenboek, zal Window-Eyes enkel deze uitspreken
die in het woordenboek aanwezig zijn.
· Spatie Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakeld tussen de spatie punctuatie voor Algemeen of programma.
· Spatie - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de spatie symbolen moet komen uitspreken. Indien
deze is ingesteld op aan, dan zal Window-Eyes alle gemarkeerde punctuatie
komen uitspreken. Indien deze is ingesteld op uit dan worden er geen symbolen
uitgesproken. Indien deze is ingesteld op enkel woordenboek dan zal WindowEyes enkel deze uitspreken die zich in het woordenboek bevinden.
· Tekstueel Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Met deze knop schakeld u het scherm tekstuele interpunctie in voor Algemeen of
programma.
· Tekstueel- Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de tekstuele punctuatie moet komen melden voor
symbolen, zoals komma, puntkomma, dubbele punt, punt, vraagteken, en
uitroepteken. Indien deze is ingesteld op aan dan zal Window-Eyes al deze
punctuatie komen uitspreken. Indien deze is ingesteld op uit dan zullen er geen
symbolen worden gemeld. Indien deze is ingesteld op enkel woordboek dan zal
Window-Eyes enkel deze komen melden die zich in het woordenboek bevinden.
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Andere:

Onderwerp: Andere:
Andere:
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· Attribuut Veranderingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakeld tussen Algemeen en programma.
· Attribuut Veranderen- Radio knop
· Indien deze op aan staat zal Window-Eyes komen melden welk tekst attribuut er
wordt gebruikt, zoals lettertype, lettergrootte. Indien deze op uit staat wordt er
niets gemeld.
· Legen Lijnen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakeld tussen Algemeen en Programma.
· Lege Lijnen - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes lege lijnen moet komen melden. Indien deze op uit
staan zullen deze niet worden aangekondigd door, Window-Eyes. Indien deze op
aan staan, zal Window-Eyes het volgende melden lege lijn.
· Waarschuwing Hoofdletters Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakeld tussen Algemeen en Programma.
· Waarschuwing Hoofdletters - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de hoofdletters moet komen melden. Indien deze op
uit staan zal Window-Eyes deze niet komen melden. Indien deze staat op Zeg
hoofdletter, dan zal Window-Eyes komen melden Hoofdletter wanneer er een
woord staat met een hoofdletter, of er wordt gezegd "cap cap" indien het hele
woord in hoofdletters staat. Indien je kiest voor Toonhoogte zal je een toon
horen wanneer Window-Eyes een hoofdletter tegenkomt.
· Waarschuwing Formaat Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakeld tussen Algemeen en Programma.
· Waarschuwing Formaat - Radio Knop
· Indien u deze op aan zet zal Window-Eyes komen melden waneer het formaat
veranderd, zoals extra spaties. Indien u deze op uit zet zal Window-Eyes niets
komen melden.
· Nummers Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakeld tussen Algemeen en Programma.
· Nummers - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes met nummers moet omgaan. Standaard staat deze
optie op Aan, en zal Window-Eyes deze gebruiken ongeacht welke synthesizer je
gebruikt. Indien je deze optie op Uit zet, zal Window-Eyes deze komen melden
als individuele getallen. Indien deze is ingesteld op Synthesizer, zal Window-Eyes
de nummers direct doorsturen naar synthesizer dewelke die op zijn beurt
doorstuurd naar de spraak.
· Lees Pragraaf Stijl Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakeld tussen Algemeen en Programma.
· Lees Paragraaf Stijl - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes individuele lijnen of volledige paragrafen moet sturen
naar de synthesizer. Indien deze op Aan staat zal Window-Eyes grotere stukken
tekst doorsturen naar de spraak. Dit heeft als voordeel dat de spraak soepeler
verloopt. Voor meer rust tussen de informatie van de te lezen tekst, kan je deze
op uit of auto zetten. Wanneer deze optie op uit staat, zal lijn per lijn gestuurd
worden naar de spraak. Indien deze optie op Auto staat wordt er ook één lijn per
keer naar de spraak gestuurd, behalve bij de opdracht Lees Tot Einde.
· Signaal Cursor Positie Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze knop schakeld tussen Algemeen en Programma.
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· Signaal Cursor Positie - Radio Knop
· Indien deze optie aan staat zal, Window-Eyes komen melden waar de cursor zich
bevindt bij het doorlopen van de tekst. Bijvoorbeeld, indien de cursor staat aan
de eerste karakter van een lijn, zal Window-Eyes eerst komen zeggen cursor
gevolgd door de tekst van de lijn.
· Spel Alfa Nummeriek Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze knop schakeld tussen Algemeen en Programma.
· Spel Alfa Nummeriek - Radio Knop
· Indien deze optie aan staat zal Window-Eyes zowel het woord als nummers
komen melden zoals in roepnamen.
· Splits Gemengde Woorden Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze knop schakeld tussen Algemeen en Programma.
· Spits Gemengde Woorden - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes woorden moet komen uitspreken die ook tussen in
voorzien zijn van hoofdletters. Indien deze op Uit staat zal Window-Eyes deze
behandelen als woorden met zowel hoofdletters als nummers. Indien deze op
Aan staat zal Window-Eyes deze woorden splitsen wanneer deze hoofdletters
bevatten bij het doorsturen naar de synthesizer.
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Onderwerp: Herhaal Filter:
Herhaal Filter:
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· Herhaal Filter Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programm.
· Herhaal Filter - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de karakters moet herhalen. Indien deze is ingesteld
op uit dan zal Window-Eyes geen herhaling ondernemen van de tekst. Indien
deze is ingesteld op zeg herhaling, dan zal Window-Eyes het karakter herhalen.
Indien deze is ingesteld op negeren, dan zal Window-Eyes alle herhalingen
negeren.
· Herhaal Filter Getal - Invoerveld
· Geef hierin een nummer van 1 tot 9 afhankelijk van hoe dikwijls u wenst dat dit
herhaald wordt nadat de filter werd toegepast.
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Onderwerp: Lijn Filter:
Lijn Filter:
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· Lijn Filter Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Lijn Filter - Combo Box
· Kies hier voor hoe Window-Eyes de lijn filters van de tekst moet gebruiken.
Wanneer deze op uit staat dan is de lijn filter niet actief. Wanneer deze
ingesteld is op lees tot einde, dan zal Window-Eyes de Lijn filter toepassen bij
het lezen tot Einde. Wanneer deze is ingesteld op aan, dan zal Window-Eyes
deze toepassen bij het lezen van lijn per lijn, zoals het gebruik van de
pijltoetsen.
· Lijn Filter Positie - Invoerveld
· Geef een nummer is van 0 tot 4 wat neerkomt op hoeveel tekens vanaf de
linkerkant uit moeten worden geteld.
· Lijn Filter Karakters - Invoerveld
· Voer maximaal 5 karakters die Window-Eyes moet beginnen filteren van de
lijnen.
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Onderwerp: Toetsenbord:
Toetsenbord:

Deze groep van instellingen geeft u de mogelijkheid over hoe Window-Eyes de toetsen
moet komen uitspreken waneer deze worden gedrukt.
De inhoud van Toetsenbord:
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Stem:
Punctuatie:
Speciale Toetsen:
Andere:
Layouts:
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Stem:
· Stem Verander Toepassingsgebied - Button
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Stem - Combo Box
· Kies hoe Window-Eyes zal spreken bij het invoeren van tekst. Wanneer deze is
ingesteld op uit, dan zal er niets gemeld worden bij het gebruik van toetsenbord.
Wanneer deze is ingesteld op aan met karakters, dan zullen indivuduele
toetsaanslagen gemeld worden bij het typen. Wanneer deze is ingesteld op aan
met woorden, dan zullen enkel de woorden worden vermeld na het drukken op
de spatiebalk, Enter toets, elk nummer of een punctuatie teken. Wanneer deze
is ingesteld op aan met woorden en nummers, dan zullen de woorden of nummers
vermeld worden nadat er op de spatiebalk of de enter toets werd gedrukt.
Wanneer deze werd ingesteld op aan met karakters en woorden, dan zal elke
karakater vermeld worden en het woord wordt dan vermeld na het drukken op de
spatiebalk of enter toets. Wanneer deze ingesteld wordt op aan met karakaters,
woorden en nummers, zullen de karakters of nummers individueel worden
vermeld bij het typen en als u dan op de spatiebalk of enter drukt hoort u het
volledige woord of getal. Wanneer deze is ingesteld op aan met woord
onderbreking en aan met woorden en nummers onderbreking, dan komt dit
overeen met hetgeen hierboven werd beschreven, uitgezonderd dat elke
volgende toetsaanslag de spraak komt onderbreken.
· Maak de scherm en de muisstem idem zoals de toetsenbordstem - Aankruisvak
· Dit aankruisvak kan je aankruisen zodat alle stemmen die u gebruikt idem zijn
aan mekaar.
· Snelheid Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Snelheid - Invoerveld
· Geef een nummer in van 1 tot 100 om de snelheid van het toetsenbord in te
stellen. Hoe hoger het nummer hoe sneller de stem.
· Toonhoogte Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Toonhoogte - Invoerveld
· Geef een nummer is van 0 tot 9 om de toonhoogte van het toetsenbord in te
stellen. Hoe hoger het nummer hoe hoger de stem.
· Toon Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Toon - Invoerveld
· Geef een letter in van A tot Z om de toon van het toetsenbord in te stellen. Het
resultaat zal afhangen van de synthesizer die u gebruikt.
· Volume Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Volume - Invoerveld
· Geef een nummer in van 0 tot 9 om de volume van het toetsenbord in te stellen.
Hoe hoger het nummer hoe luider de stem.
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Onderwerp: Punctuatie:
Punctuatie:
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· Math Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Math - Combo Box
· Kies hier voor hoe Window-Eyes de math punctuatie symbolen moet komen
melden bij het gebruik van zoals, plus, minteken, schuine streep, sterretje,
procent , is gelijk aan, kleiner dan en groter dan, en tussen haakjes. Indien deze
is ingesteld op aan, dan zal Window-Eyes deze punctuaties komen melden. Indien
deze is ingesteld op uit dan zal er niets worden weergegeven. Indien deze is
ingesteld op enkel woordenboek dan zal Window-Eyes enkel deze komen melden
die in het woordenboek staan.
· Diversen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Diversen - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de diversen punctuatie moet komen melden zoals,
apostroof, accent, apestaartje, dollar teken, nummer teken, onderlijnd,
vierkante haakjes, en ronde haakjes. Indien deze is ingesteld op aan, dan zal
Window-Eyes alle punctuaties komen melden. Indien deze is ingesteld op uit dan
zal geen van de symbolen worden vermeld. Indien deze is ingesteld op enkel
woordenboek, dan zal Window-Eyes enkel deze komen melden die in het
woordenboek staan.
· Spatie Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Spatie - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de punctuatie moet komen melden voor de spatie bij
het typen. Indien deze is ingesteld op aan, dan zal Window-Eyes deze komen
melden na het drukken van de spatie. Indien deze is ingesteld op uit wordt er
niet weergegeven. Indien deze is ingesteld op enkel woordenboek dan zal
Window-Eyes enkel melden diegene die in het woordenboek staan komen
melden.
· Tekstueel Verander Toepassingsgebied Algemeen/Program - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Tekstueel - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de tekstuele punctuaties moet komen melden zoals
komma, punt komma, dubbele punt, punt, vraagteken, en uitroepteken. Indien
deze is ingesteld op aan, dan zal Window-Eyes alle punctuaties komen melden.
Indien deze is ingesteld op uit, dan zullen er geen worden aangekondigd. Indien
deze is ingesteld op enkel woordenboek, dan zal Window-Eyes enkel deze komen
melden die in het woordenboek staan.
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Onderwerp: Speciale Toetsen:
Speciale Toetsen:
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· Cursor Beweging Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Cursor Beweging - Radio knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes de naam uitspreken van de
toets die gebruikt wordt om de cursor te verplaatsen, zoals de pijl
omhoog/omlaag. Anders zal, Window-Eyes niet komen spreken bij het drukken
van deze toetsen.
· Enter Toets Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Enter Toets - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal Window-Eyes deze komen melden als die
wordt gedrukt. Indien deze optie op uit staat dan zal er niets gemeld worden bij
het drukken op de Enter toets.
· Escape Toets Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Escape Toets - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal Window-Eyes komen melden wanneer u
op de Escape toets drukt. Indien de optie op uit staat zal er niets gemeld
worden.
· Functie Toetsen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Functie Toetsen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes komen melden wanneer u
op één van de functie toetsen drukt. Indien deze optie op uit staat, zal er niets
gemeld worden.
· Toets Verbeteringen Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Toets Verbeteringen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal Window-Eyes komen melden wanneer de
volgende toetsen gedrukt wordenControl, Alt, Shift, Windows, en applicaties
worden gestart. Indien deze optie op uit staat zal er niets gemeld worden.
· Toetsen bereik Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Toetsen Bereik - Radio knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes komen melden wanneer de
volgende toetsen worden gedrukt,Caps Lock, Scroll Lock, Insert, en Num Lock.
Indien deze optie op uit staat zal er niets gemeld worden.
· Activeer Beide Insert als Aanpasser Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen en Programma.
· Activeer Beide Insert als Aanpasser - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal Window-Eyes het mogelijk maken om de
Insert toets te gebruiken als commando toets. Indien de optie is ingeschakeld en
de insert toets wordt ingehouden, dan zal Window-Eyes je de mogelijkheid
geven om tegelijk tijdig een andere toets te drukken waardoor normaal gezien
de insert toets wordt voor afgeblokt. Indien deze optie op uit staat zal WindowEyes enkel dit toepassen op de Insert toets van het numerieke pad. Zelfs als de
optie is uitgeschakeld kan je dus commado's toekennen voor sneltoetsen met de
Insert toets aan Window-Eyes commands.
· Laat Caps Lock reageren zoals de Insert Toets - Radio Knop
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· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes u de mogelijkheid geven
om zowel de insert als de caps lock te gebruiken om commado's te laten
uitvoeren. Dit is handig omdat op sommige laptops de insert toets nogal moeilijk
te vinden kan zijn.
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Onderwerp: Andere:
Andere:
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· Waarschuwing Hoofdletters Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Waarschuwing Hoofdletters - Combo Box
· Kies hier een optie over hoe Window-Eyes hoofdletters moet komen melden.
Indien de optie op uit staat, zal Window-Eyes hier niets voor komen melden.
Indien deze staat op Zeg hoofdletter, dan zal Window-Eyes zeggen "cap" bij het
typen van een hoofdletter. Kies toonhoogte zal ervoor zorgen dat Window-Eyes
gewoon een toon komt weergeven bij het typen van een hoofdletter.
· Onderbreekbaarheid Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Onderbreekbaarheid - Combo Box
· Kies hier een optie om te kiezen hoe u de spraak kan onderbreken van WindowEyes. Wanneer deze ingesteld is op Alle toetsen, zal er bij het drukken op welke
toets dan ook de spraak worden onderbroken van Window-Eyes. Wanneer deze
ingesteld worde op Cursor toetsen uit, zal door het drukken op één van de vier
pijltoetsen de spraak onderbreken. Wanneer deze ingesteld wordt op enkel
Cursor toetsen, zal het enkel mogelijk zijn om deze te onderbreken door de
pijltoetsen. Wanneer deze ingesteld wordt op "Control of Alt," dan zullen enkel
deze twee toetsen ervoor zorgen dat de spraak zal onderbroken worden.
Wanneer deze ingesteld wordt op uit, zal geen enkele toets de spraak
onderbreken.
· Cursor Knippersnelheid - Invoerveld
· Geef hier een nummer in om de snelheid in te stellen die gebruikt wordt om de
cursor te doen knipperen, deze zijn in milliseconden.
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Onderwerp: Layouts:
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Layouts:
· Beschikbare Layouts - Combo Box
· Kies de lay-out van het gewenste toetsenbord dat u gaat gebruiken. De standaard
lay-out gaat ervan uit dat u gebruik maakt van een gewoon toetsenbord met een
apart numeriek pad. De laptop layout gaat ervan uit dat er geen numeriek pad
aanwezig is, en gaat zo gebruik maken van de Caps Lock als commando toets.
· P = Layout Toepassen - Knop
· Deze knop activeert de gekozen indeling.
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Muis:

Onderwerp: Muis:
Muis:

Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid om de muisbewegingen, knoppen
die geklikt moeten worden, enz.. aan te passen binnen Window-Eyes.
De inhoud van Muis:
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Stem:
Andere:
Beweegeenheden:
Zoek Attributen:
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Onderwerp: Stem:
Stem:
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· Stem Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Stem - Combo Box
· Kies hier wat er moet uitgesproken worden als de muis zich verplaatst. de opties
die u kunt kiezen hebben betrekking tot wat Window-Eyes moet komen zeggen
bij het bewegen van de muis al dan niet samen met de muis aanwijzer.
· Maak scherm en toetsenbord stem idem aan de Muisstem - Aankruisvak
· dit aankruisvak schakelt in of uit indien u wenst dat de muis stem samen moet
lopen met het toetsenbord en het scherm.
· Snelheid verander toepassingsgebied - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Snelheid - Invoerveld
· geef een nummer in tussen één en 100 Voor de muis snelheid. hoe hoger het
nummer hoe sneller de stem.
· Toonhoogte verander toepassingsgebied algemeen/programma- Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Toonhoogte - Invoerveld
· geef een nummer in tussen nul en negen voor de muis toonhoogte.hoe hoger het
nummer, hoe hoger de stem.
· Toon verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Toon - Invoerveld
· geef een letter in van A tot Z om de toonhoogte aan te passen. Het resultaat zal
afhangen van de gebruikte synthesizer.
· Volume Veranderen toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Volume - Invoerveld
· geef een nummer in van 0-9 om de muis volume aan te passen. hoe hoger het
nummer, hoe luider de stem.
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· Onderbreekbaarheid verandert toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen en programma.
· Onder breekbaarheid - Combo Box
· Kies hier welke onder breekbaarheid u wenst te gebruiken binnen Window-Eyes.
Indien deze is ingesteld op uit zal er niets worden uitgesproken. wanneer deze
wordt ingesteld op verplaatsen zal bij het verplaatsen de spraak onderbroken
worden.
· Grens verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen en programma.
· Grens - Combo Box
· Kies hier hoe u wenst de muis te besturen in Window-Eyes. wanneer deze is
ingesteld op volledig scherm, dan zullen de muisbewegingen vrij kunnen
bewegen over heel het scherm. Wanneer deze is ingesteld of actief scherm,
zullen de bewegingen zich beperken tot het actieve gedeelte. Indien deze is
ingesteld op het gefocust scherm, zullen de bewegingen zich beperken tot dit
gedeelte. indien deze is ingesteld op gebruikersscherm, zullen de bewegingen
beperkt blijven tot dit scherm.
· Volg muis met de focus verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen en programma.
· Volg muis met focus - Radio Knop
· indien deze is ingeschakeld, zal Window-Eyes de muis positie synchroniseren met
het toetsenbord. in het andere geval, zal Window-Eyes deze twee posities niet
synchroniseren.
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Onderwerp: Beweegeenheden:
Beweegeenheden:
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· Pixels per beweging verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Omhoog: - Invoerveld
· geef een nummer in van 1-99 om in te stellen hoeveel pixels de muis moet
verplaatsen omhoog.
· Omlaag: - Invoerveld
· geef een nummer in van 1-99 om in te stellen hoeveel pixels de muis moet
verplaatsen omlaag.
· Links: - Invoerveld
· geef een nummer in van 1-99 om in te stellen hoeveel pixels de muis moet
verplaatsen naar links.
· Rechts: - Invoerveld
· geef een nummer in van 1-91 om in te stellen hoeveel pixels de muis moet
verplaatsen naar rechts.
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Onderwerp: Zoek Attributen:
Zoek Attributen:
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· Attributen verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Vet - Aankruisvak
· dit aankruisvak geeft aan op de muis moet zoeken naar tekst die vet is bij het
zoeken naar het vorige of volgende attributen.
· Cursief - Aankruisvak
· dit aankruisvak geeft aan of de muis moet zoeken naar tekst die cursief is bij het
vorige of volgende attributen.
· Markering - Aankruisvak
· dit aankruisvak geeft aan of de muis moet zoeken naar tekst die gemarkeerd is
bij het vorige of volgende attributen.
· Doorstreept - Aankruisvak
· dit aankruisvak geeft aan of de muis moet zoeken naar de tekst die doorstreept is
bij het vorige of volgende attributen.
· Onderlijnd - Aankruisvak
· dit aankruisvak geeft aan om de muis moet zoeken naar tekst die onderlijnd is bij
vorige of volgende attributen.

553 / 784

Handleiding

Sneltoetsen:

Onderwerp: Sneltoetsen:
Sneltoetsen:

Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid om alle sneltoetsen binnen WindowEyes te bekijken en aan te passen. Bekijke ook de "Window-Eyes Sneltoetsen" hoofdstuk
of de "Window-Eyes Functies" sectie in deze handleiding.
De inhoud van Sneltoetsen:
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Cursor:
Muis:
Blader Mode:
Diversen:
Office:
Gebruikersscherm:
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Cursor:
· Cursor Sneltoetsen - Lijstoverzicht
· Kies een cursor sneltoets om deze aan te passen.
· Cursor Sneltoets Cursor Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Vang Toets - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een toets aan te passen voor de
geselecteerd cursor sneltoets.
· Niet Gedefinieërd - Knop
· Deze knop zorgt ervoor dat de geselecteerde sneltoets ongedaan wordt gemaakt.
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Muis:
· Muis Sneltoetsen - Lijstoverzicht
· Kies een muissneltoets om aan te passen.
· Muis Sneltoets Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Vang Toets - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een toets aan te passen voor de
geselecteerd cursor sneltoets.
· Niet gedefinieërd - Knop
· Deze knop zorgt ervoor dat de geselecteerde sneltoets ongedaan wordt gemaakt.
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Blader Mode:
· Blader Mode Sneltoetsen - Lijstoverzicht
· Kies een Bladersneltoets om aan te passen.
· Blader Sneltoets Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen/Programma - Knop
· Vang Toets - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een toets aan te passen voor de
geselecteerd blader mode sneltoets.
· Niet gedefinieërd - Knop
· Deze knop zorgt ervoor dat de geselecteerde sneltoets ongedaan wordt gemaakt.
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Diversen:
· Diversen Sneltoets - Lijstoverzicht
· Kies een Diversen sneltoets om aan te passen.
· Diversen Sneltoets Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Vang Toets - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een toets aan te passen voor de
geselecteerd Diversen sneltoets.
· Niet gedefinieërd - Knop
· Deze knop zorgt ervoor dat de geselecteerde sneltoets ongedaan wordt gemaakt.
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Office:
· Office Sneltoetsen - Lijstoverzicht
· Kies een Microsoft Office sneltoets om aan te passen.
· Office Sneltoets Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Vang Toets - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een toets aan te passen voor de
geselecteerd Microsoft Office sneltoets.
· Niet gedefinieërd - Knop
· Deze knop zorgt ervoor dat de geselecteerde sneltoets ongedaan wordt gemaakt.
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· Gebruikersscherm Sneltoetsen - Lijstoverzicht
· Kies een Gebruikersscherm sneltoets om aan te passen.
· Gebruikersscherm Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Vang Toets - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een toets aan te passen voor de
geselecteerd Gebruikersscherm sneltoets.
· Niet gedefinieërd - Knop
· Deze knop zorgt ervoor dat de geselecteerde sneltoets ongedaan wordt gemaakt.
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Onderwerp: Cursor Toetsen:
Cursor Toetsen:

Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid om Window-Eyes aan te passen over
hoe deze moet reageren om de curortoetsen. Bekijke ook het hoofdstuk "Cursor Toetsen"
in de "Window-Eyes Functies" sectie van deze handleiding voor meer details.
De inhoud van Cursor Toetsen:
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Toetsen:
Opties:
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Toetsen:
· Cursor Toetsen: - Lijstoverzicht
· Kies een cursor toets die u went aan te passen.
· Toon Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen de Algemeen of Programma.
· Vang Toets - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een cursor toets te kiezen die u wenst
aan te passen.
· Niet gedefinieërd - Knop
· Deze knop zorgt ervoor dat de geselecteerde sneltoets ongedaan wordt gemaakt.
· Eerste Actie: - Combo Box
· Kies welke actie er eerst moet worden uitgevoerd wanneer deze wordt gedrukt.
· Eerste Actie Info... - Knop
· Deze knop geeft u een gedetaileerde info over de eerste actie.
· Tweede Actie: - Combo Box
· Kies welke actie als tweede moet worden uitgevoerd wanneer deze wordt
gedrukt.
· Tweede Actie Info... - Knop
· Deze knop geeft u een gedetaileerde info over de tweede actie.
· Vertraging: - Invoerveld
· Geef een nummer van 1 tot 99 om in te stellen hoelang, in milliseconden,
Window-Eyes moet wachten om van de eerste naar de tweede actie moet gaan.
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· Indien een programma cursor sneltoets niet werd gevonden, zoek naar algemene
cursor toetsen. - Radio Knop
· Indien deze is ingeschakeld, zal Window-Eyes eerst proberen om de programma
cursor toets uit te voeren, en indien deze niet werd gevonden zal deze gaan
zoeken in de algemene cursor sneltoetsen.
· Cursor Vertraging Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Cursor Vertraging - Invoerveld
· Geef een nummer is van 1 tot 99 om in te stellen hoelang, in milliseconden, deze
zal moeten wachten om iets uit te spreken.
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Kern Functies:
Markering:
Gebruikersscherm:
Andere:
Opstart Opties:
Document Specifieke Instellingen:
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Kern Functies:
· Braille - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de braille aan/uit te
zetten voor het huidige programmma.
· Cursor Toetsen - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de cursor toetsen
aan/uit te zetten voor het huidige programma.
· Sneltoetsen - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de Window-Eyes
sneltoetsen aan/uit te zetten voor het huidige programmma.
· Stem - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de stem aan/uit te
zetten voor het huidige programma.
< Vorige pagina
Volgende pagina >
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Markering:
· Markeer Volgen - Combo Box
· Kies hoe Window-Eyes de markeringen moet volgen en uitspreken. Wanneer deze
is ingesteld op "uit," zal Window-Eyes normaal normaal functioneren bij het
indrukken van de pijltoetsen. Wanneer deze is ingesteld op "aan," zal WindowEyes dat lezen dat gemarkeerd is bij het indrukken van een pijltoets, ControlTab, of Control-Shift-Tab. Indien er geen markering beschikbaar is in het huidig
scherm, zal er niets worden uitgesproken. Het is belangrijk om te weten dat er
bij de cursor definitie van de pijltoetsen, Control-Tab, en Control-Shift-Tab de
instellingen worden overschreven als deze op "aan" is ingesteld. Wanneer deze is
ingesteld op "auto," dewelke standaard is, zal Window-Eyes proberen de
markeringen te lezen bij het gebruik van de pijltoetsen, Control-Tab, of ControlShift-Tab zelfs als er geen markeringskleur werd ingesteld. Indien er geen
makering aanwezig is en er wordt op een toets gedrukt, zal Window-Eyes deze
normaal komen uitlezen.
· Inclusief Box in markering Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Inclusief Box in Markering - Radio Knop
· Wanneer deze optie op aan staat, zal Window-Eyes de inhoud van de markering
komen uitlezen waneer er een toets wordt gedrukt. Anders zal Window-Eyes
enkel de markering komen uitlezen en de rest van de tekst zal dan worden
genegeerd.
· Gemarkeerde Tekst Verander Toepassingsgebied/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Gemarkeerde Tekst - Radio Knop
· Wanneer deze optie op auto staat zal Window-Eyes automatisch de kleur van de
gemakeerde tekst herkennen en deze komen uitlezen, wanneer er een toets
wordt gedrukt. In het ander geval zal Window-Eyes een specifieke kleur
gebruiken om de gemarkeerde tekst te herkennen en deze dan uitspreken als er
een toets wordt gedrukt.
· Stel Muis Markering in... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een gemarkeerd scherm in te stellen waar
naar zal moeten worden gegaan, samen met de desbetreffende sneltoets.
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· Inclusief Gebruikersscherm met Box Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen Algemeen of Programma.
· Inclusief Gebruikersscherm met Box - Combo Box
· Indien de Inclusief met markering box op aan staat, kies hier dan een
gebruikersscherm om deze tekst te laten lezen.
· Sta spreken in invoervelden toe verander toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Sta spreken in invoervelden toe - Radio Knop
· Indien deze op ja staat en het programma staat tekst toe in invoervelden, dan
Window-Eyes deze komen uitspreken. Anders zal Window-Eyes deze niet
uitspreken. Deze instellingen hebben geen effect over hoe Window-Eyes de
tekst die u typt moet komen lezen.
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· Trigger Vertraging Verander Toepassingsgebied Algemeen/Program - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Trigger Vertraging - Invoerveld
· Geef een nummer in van 1 tot 99 in milliseconden, voordat de tekst wordt
doorgestuurd naar de synthesizer.
· Begin Ruimte Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Begin Ruimte - Invoerveld
· Geef een nummer in van 1 tot 9 om in te stellen hoeveel tekens de cursor moet
zijn om deze niet als een lege ruimte te aanschouwen.
· Spreek Tooltips Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Tooltips - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes tooltips en popup ballons moet uitspreken. Indien
deze is ingesteld op uit, dan zal Window-Eyes alle tooltips en popup ballons
negeren die in de taakbalk verschijnen. Wanneer deze is ingesteld op "auto," alle
tooltips zullen dan worden gemeld als hiervoor een grafisch element voor
beschikbaar is en dat ook werd benoemd. Wanneer deze op "Aan," staat zal
Window-Eyes altijd de tooltips en knipperende programma's die in de taakbalk
staan komen melden.
· Auto Herteken Toestaan - Radio Knop
· Waneer deze optie is ingeschakeld zal Window-Eyes deze automatisch zo
aanpasssen dat deze in het off-screen model past.
· Internet Mode Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze schakelt tussen algemeen of Programma.
· Internet Mode - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om aan of uit te zetten.
· Minimum Grootte Afbeelding - Invoerveld
· Geef een getal in van 2 tot 10 om een minimum grootte in te stellen, in pixels,
zodat Window-Eyes deze kan herkennen. Afbeeldingen kleiner dan deze getallen
zulllen niet worden herkend.
· Maximum Grootte Afbeelding - Invoerveld
· Geef een nummer is van 100 tot 300 om een maximum grootte, in pixels, zodat
Window-Eyes deze kan herkennen. Afbeeldingen die groter zijn worden niet
herkend.
· Set Bestandsnaam laten zien in Titelbalk - Radio Knop
· Wanneer hier voor ja wordt gekozen, zal de naam van het actieve setbestand
getoond worden in de titelbalk van Window-Eyes. Anders zal deze het volgende
komen tonen, "Window-Eyes."
· Automatisch setbestanden laden? - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de setbestanden automatisch moet laden bij het
omschakelen tussen programma's. Indien deze is ingesteld op nee, zal WindowEyes de setbestanden niet automatisch ophalen. Indien deze is ingesteld op ja
zonder bericht, dewelke standaard is, zal Window-Eyes deze laden zonder iets te
melden. Indien deze is ingesteld met ja met bericht, zal Window-Eyes deze
aankondigen en het setbestand al laden in het geheugen.
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· Algemene opstartopties - Invoerveld
· Dit invoerveld geeft weer hoe Window-Eyes Window-Eyes wordt gestart.
· Set Options... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om te kiezen hoe Window-Eyes moet gestart
worden. hiervoor zijn wel administratorrechten nodig.
· Na het inloggen, Window Eyes starten- Radio Knop
· Deze groep van radioknoppen geeft u de mogelijkheid over hoe window eyes
moet starten na het inloggen. de optie maak gebruik van de algemene
opstartopties, heeft de instellingen van de set options. de radioknop altijd, zal
er voor zorgen dat na het inloggen window eyes automatisch start. De optie
nooit, zal er voor zorgen dat window eyes niet gestart wordt na het inloggen.
· Toon pictogram in the system balk in plaats van de taakbalk - Radio Knop
· Indien deze optie is ingeschakeld op ja dan zal het Window-Eyes icoon terug te
vinden zijn in de systeembalk en niet in de taakbalk. Anders, als je de optie nee
neemt zal het icoon van Window-Eyes in de taakbalk verschijnen en kan je deze
via Alt-Tab bereiken.
· Wanneer Window-Eyes gestart is, spreek - Radio knop
· Wanneer de optie Niets wordt gekozen, dan zal Window-Eyes niets aankondigen
als deze wordt gestart. Indien deze is ingesteld op "Window-Eyes," zal WindowEyes komen melden dat "Window-Eyes" is gestart. Indien de optie "Window-Eyes
version x.x.x.x," zal Window-Eyes komen melden "Window-Eyes version x.x.x.x"
bij het opstarten.
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· Programma - Lijst overzicht
· Kies een programma dewelke ondersteuning biedt voor document specifieke
instellingen.
· Documenten - Lijst overzicht
· Kies een document waarvoor die specifieke instellingen hebt opgeslagen.
· Bestandsnaam - Invoerveld
· geven nieuwe naam voor het huidige geselecteerde document.
· Importeer - Knop
· deze knop geeft u de mogelijkheid om document specifieke instellingen te
importeren.
· Exporteer - Knop
· deze knoppen geeft u de mogelijkheid om document specifieke instellingen te
exporteren.
· Hernoem - Knop
· deze knop heeft u de mogelijkheid om de instellingen voor het huidige document
te herbenoemen.
· Copy - Knop
· deze knop geeft u de mogelijkheid om een kopie van de document specifieke
instellingen te kopiëren naar een ander document.
· Verwijderen - Knop
· deze knop geeft u de mogelijkheid om de instellingen voor het huidige document
te verwijderen.
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Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid, hoe Window-Eyes moet reageren
met een braille lijn. Voor meer details verwijzen we je graag door naar sectie window
eyes braille ondersteuning.
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Vertaal tabellen:
Sneltoetsen:
Opties:
Ruimtes:
Afbeeldingen:
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De inhoud van Braille:
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· Auto cursor traceren verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Auto cursor traceren - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window Eyes focus automatisch naar de
braille-eenheid verplaatsen, zodat u de tekst kan blijven lezen die zichtbaar is
op het scherm.
· Sta hele woord mode toe Verander toepassingsgebied algemeen/programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Sta hele woord mode toe - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes enkel de volledige
woorden doorsturen naar de braille eenheid. Indien een woord niet past op de
braille eenheid, word deze niet getoond. Anders zal Window-Eyes zoveel
mogelijk tekst doorsturen naar de braille eenheid, zelfs als deze er niet op kan.
· Horizontaal schuiven Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Horizontaal Schuiven - Radio Knop
· Hier heb je de volgende opties, gebruik de breedte van het leesscherm of
gebruik opgegeven breedte. Wanneer u gebruik maakt van de gebruik de breedte
van het leesscherm, zal dit overeenkomen met u type van braille eenheid dat u
hebt aangesloten, bv indien u een 40 cellige braille eenheid hebt, zal WindowEyes deze met 40 cellen tegelijk opschuiven. Bij de optie gebruik opgegeven
breedte kan u zelf in het daavoor voorziende invoerveld een getal gaan
opgeven, dat u wenst. Nota, u kan niet meer opschuiven dan de grootte van u
braille eenheid.
· Schuifbreedte - Invoerveld
· Geef hierin een nummer van 1 tot 80 zodat Window-Eyes dit gebruikt om door te
schuiven.
· Vermeld lijn Verandering Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze schakelt tussen algemeen of programma.
· Vermeld lijn Veranderingen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal Window-Eyes een geluid laten horen
telkens wanneer de braille eenheid naar een nieuwe lijn verplaatst wordt.
Anders, zal Window-Eyes geen aanduidiging geven.
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· Besturingsvolgorde verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Besturingsvolgorde - Combo Box
· kies de volgorde hoe Window-Eyes de informatie over het besturingelement
moet komen weergeven in braille. U kan deze informatie sorteren op besturing's
name, type, en en de te bevatten data.
· Inclusief naam verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen en programma.
· Inclusief naam - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal Window-Eyes de naam van een
besturingelement tonen. in het andere geval zal deze niet worden getoond.
· Inclusief type verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Inclusief Type - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal window eyes het besturingtype tonen.In
het andere geval zal deze niet worden getoond.
· Inclusief Index Verander toepassingsgebied algemeen/programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Inclusief Index - Radio Knop
· wanneer deze optie is ingeschakeld, zal window eyes de indexmarkeringen tonen
zoals lijstbox, lijstoverzicht, boomstructuur, and tab besturingen.
· Besturingstypes - Lijst overzicht
· kies een Besturingstypes om aan te passen.
· Type - Invoerveld
· Geef hier de tekst in die Window-Eyes zal tonen op de braille voor het
geselecteerde Besturingstypes.
· Laat Type zien als de cursor wordt gedetecteerd - Aankruisvak
· Als dit aankruisvak is aangekruist zal window eyes de standaard Besturings
afkorting tonen op de braillelijn.
· Attribuut 1 - Invoerveld
· Afhankelijk van het type besturing dat wordt aangepast, deze kan ook meerdere
attributen omvatten om in te stellen. bijvoorbeeld, invoerveld en kunnen ook
enkel lezen velden zijn, gedeelte van combobox Of uitgeschakeld. Geef hierin
en karakter dat u wenst dat window eyes komt melden op de braillelijn.
· Attribuut 2 - Invoerveld
· Voor hierin karakter in dat window eyes zal gebruiken om het attribuut
weergeven in kwestie.
· Attribuut 3 - Invoerveld
· Voor hierin een karakter dat window eyes zal gebruiken om het attribuut weer te
geven in kwestie.
· Scheidingsteken Puntpatroon - Invoerveld
· Geef hierin het puntpatroon, met de nummers van één tot en met acht dat
Window-Eyes zal gebruiken om informatie te schrijven in keuzelijsten,
lijstweergave, boomstructuur, en het besturingstabblad.
· Spraak veld mode karakter limiet - Invoerveld
· Voor hierin een getal van 0-5000, Dit is voor het maximale aantal van karakters
die worden gebuffert voordat deze naar de spraak worden gestuurd.
· Lijnmode data indicators - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt al dan niet links en rechts indicators in the moeten
weergegeven wanneer de lijnmode is ingeschakeld.
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· Linkse indicator puntpatroon: - Invoerveld
· Geef hier het puntpatroon in, met de nummers van 1-8, die Window-Eyes zal
gebruiken om de extra informatie komen weer te geven aan de linkerkant van de
getoonde tekst indien deze beschikbaar is.
· Rechtse indicator puntpatroon: - Invoerveld
· Geef hier het puntpatroon in, met de nummers van 1 tot 8, die Window-Eyes zal
gebruiken om extra informatie weer te geven aan de rechterkant van de
getoonde tekst indien deze beschikbaar is.
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Puntpatroon:
· Cursor Patronen - Invoerveld
· Geef hierin een puntpatroon in met de nummers van 1 tot 8, om de cursor weer
te geven in Window-Eyes.
· Cursor Patronen - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de cursor in te
stellen hoe deze moet worden getoond, je hebt de keuze uit Altijd omhoog, of
knipperend.
· Cursor Patroon Knippersnelheid: - Invoerveld
· Geef een nummer in van 250 tot 1000 om de snelheid van het knipperen weer te
geven, deze is in milliseconden.
· Muis/WE Patronen - Invoerveld
· Geef hier een puntpatroon in met de nummers van 1 tot 8, om de WE- en de
muiscursor weer te geven in Window-Eyes.
· Muis/WE Patronen - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de WE of muis cursor
in te stellen hoe deze moet worden getoond, je hebt de keuze Altijd omhoog, of
knipperend.
· Muis/WE Patroon Knippersnelheid: - Invoerveld
· Geef een nummer van 250 tot 1000 om de snelheid van het knipperen weer te
geven, deze is in milliseconden.
· Vet - Invoerveld
· Geef hierin een puntpatroon dat u wenst te gebruiken in Window-Eyes om de
tekst weer te geven in het vet, doormiddel van de nummers 1 tot 8 te gebruiken.
· Gemarkeerd - Invoerveld
· Geef een puntpatroon dat u wenst te gebruiken in Window-Eyes om de tekst die
gemarkeerd is weer te geven doormiddel van de nummers 1 tot 8 te gebruiken.
· Cursief - Invoerveld
· Geef een puntpatroon dat u wenst te gebruiken in Window-Eyes om de tekst die
cursief staat weer te geven doormiddel van de nummers 1 tot 8 te gebruiken.
· Doorstreept - Invoerveld
· Geef een puntpatroon dat u wenst te gebruiken in Window-Eyes om de tekst die
doorstreept is weer te geven doormiddel van de nummers 1 tot 8 te gebruiken.
· Onderlijnd - Invoerveld
· Geef een puntpatroon dat u wenst te gebruiken in Window-Eyes om de tekst die
onderlijnd is weer te geven doormiddel van de nummers 1 tot 8 te gebruiken.

586 / 784

Handleiding

Vertaal tabellen:

Onderwerp: Vertaal tabellen:

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Vertaal tabellen:
· Actief Vertalingstabel - Lijstoverzicht
· Kies een Braille Vertalingstabel dat Window-Eyes moet gebruiken.
· Gebruik één vormig Engels Braille voor Gecontracteerde Braille - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt het gebruik in of uit van éénvormig Engels gebruik voor
gecontracteerde Braille wanneer deze actief is.
· Open in Notepad - Knop
· Deze knop opent de actieve tabel in Notepad om deze te kunnen bewerken of na
te lezen.
· Kopieër naar nieuwe gebruikerstabel - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een kopie te maken zodat een nieuwe
gebruikestabel kan gemaakt worden.
· Verwijder Gebruikers Tabel - Knop
· Deze geeft u de mogelijkheid om de geselecteerde gebruikerstabel te
verwijderen.
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Sneltoetsen:
· Toetsen: - Lijstoverzicht
· Kies een Braille sneltoets om aan te passen.
· Braille Toets Innemen - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een braille toets toe te voegen voor de
geselecteerde sneltoets.
· Toets Functie(s): - Combo Box
· Deze combo box geeft een lijst weer met alle acties die zijn toegewezen aan de
huidige geselecteerde braille sneltoets.
· Sneltoets Toevoegen... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een specifiek commando toe te voegen en
uit te voeren voor de geselecteerde braillesneltoets.
· Toetsaanslag toevoegen - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een enkele toetsaanslag toe te voegen
van het toetsenbord voor de huidige geselecteerde braille sneltoets.
· Voeg Standaard Toetsaanslag toe... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een speciale toetsaanslag toe te voegen
die gebruik maakt van aangepaste commado's voor de geselecteerde braille
sneltoets.
· Verwijder Toets - Knop
· Deze knop verwijder de actie voor de huidige geselecteerde braille sneltoets.
· Verwijder Braille Sneltoets - Knop
· Deze knop verwijderd alle acties voor de huidige braille sneltoets.
· Verwijder Toets - Knop
· Deze knop verwijderd de huidige braille sneltoets.
· Toetsen Toepassen op: - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om te zien wanneer deze
braille sneltoets actief is. Wanneer Algemeen is geselecteerd, zal deze
beschikbaar zijn overal. De tweede radio knop geeft de naam weer van het
meest recent gebruikte of nog in gebruikt programma. Indien deze wordt
geselecteerd dan zal deze braille sneltoets enkel werken in het programma dat
gestart is en de focus bevat.
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· Vertalingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze schakelt tussen algemeen of programma.
· Vertalingen - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om kiezen uit
gecontracteerde braille of computer braille.
· Niet Auto Vertalen vanaf Cursor Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze schakelt tussen algemeen of Programma.
· Niet Auto Vertalen vanaf Cursor - Radio Knop
· Wanneer deze optie wordt ingschakeld en gecontracteerde braille is actief, zal
Window-Eyes automatisch het woord onder de cursor onvertaald worden.
· Vertaal Symbolen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Vertaal symbolen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal Window-Eyes deze komen spellen of de
punctuatie weergeven die geen gecontracteerde braille equivalent heeft.
· Attribuut Markering Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Attribuut Markering - Combo Box
· Kies welke tekstattributen Window-Eyes moet aangeven met punt 7 en 8.
· Vermeld Hoofdletter - Aankruisvak
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes het hoofdletter symbool
doorsturen naar de braille wanneer gecontrateerde braille aanstaan heeft.
· 8 Punts Braille Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of Programma.
· 8 Punts Braille - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om aan of uit te zetten.
· Auto Update Timeout Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Auto Update Timeout - Invoerveld
· Geef hier een nummer in tussen de 250 en 10000 om de tijd in te stellen in
milliseconden, dat Window-Eyes moet wachten alvorens de lijn onder de muis
verandert.
· Snel Bericht Mode Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Button
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Snel Bericht Mode - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de snel berichten moet komen melden, maar deze
zullen niet op het scherm verschijnen, maar wel op braille.
· Snel Bericht mode Timeout - Invoerveld
· Geef hierin een nummer tussen 1 en 60 om in te stellen hoelang in seconden dit
snel bericht moet blijven staan.
· Toon Gesimuleerde Braille: - Radio Knop
· Indien deze is ingeschakeld zal Window-Eyes een scherm tonen op het scherm
waarin de ziende personen kunnen zien wat er op de Braille eenheid staat.
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Onderwerp: Ruimtes:
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· Streepjes Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Streepjes laten zien - Aankruisvak
· Dit aankruisvak geeft u de mogelijkheid om de streepjes te laten zien op de
braille eenheid.
· Afstand Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Uitbreiden - Aankruisvak
· Dit aankruisvak geeft u de mogelijkheid om om lege plaatsen te laten zien op de
braille eenheid. Dit heeft geen effect op de fysieke spaties van de karakters.
· Pixels per Afstand - Invoerveld
· Geef hierin een nummer van 1 tot 100 om in stellen hoeveel pixels een enkel
spatie teken vertegenwoordigd moet worden.
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Onderwerp: Afbeeldingen:
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· Breedsprakigheid Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Breedsprakigheid - Combo Box
· Kies het type van afbeeldingen dat Window-Eyes zal moeten tonen op de braille.
· Symbool Afbeelding Punt Patronen Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Symbool afbeelding Punt Patronen - Invoerveld
· Geef hier een punt patroon in met de nummers van 1 tot 8, over hoe WindowEyes deze moet weergeven op de braille.
· Isoleer individuele afbeelding met scheidingsteken - Aankruisvak
· Dit aankruisvak geeft u de mogelijkheid om een scheidingsteken te plaatsen voor
de afbeelding op de braille om makkelijker te herkennen.
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Breedsprakigheid:

Onderwerp: Breedsprakigheid:
Breedsprakigheid:

Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid om Window-Eyes te configureren
hoe de informatie moet worden gemeld in de, bladermode, en Microsoft Office.
De inhoud van Breedsprakigheid:
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Gemeenschappelijk:
Blader Mode:
Excel:
Power Point:
Word:
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Geactiveerd:
· Spreek het woord geactiveerd Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma
- Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Woord Geactiveerd - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes het geactiveerde scherm
komen melden.
· Spreek Scherm Types Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Scherm Types - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes het scherm type moet komen melden dat verschijnt
op het scherm.
· Spreek Scherm Titels Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Scherm Titels - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes de titelbalk komen melden
van het scherm dat op de voorgrond komt.
· Lees Volledige Berichtenscherm Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Lees Volledige Berichtenscherm - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes automatisch de inhoud van
het berichtscherm komen uitlezen.
· Lees Volledige Dialoogschermen Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Lees Volledige Dialoogschermen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes automatisch de inhoud van
het dialoogscherm komen voorlezen dat zich op de voorgrond bevindt.
De inhoud van Gemeenschappelijk:

Geactiveerd:
Attribuut Verandering:
Gefocust:
Menu:
Diversen:
Muis:
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Geactiveerd:
· Spreek het woord geactiveerd Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma
- Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Woord Geactiveerd - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes het geactiveerde scherm
komen melden.
· Spreek Scherm Types Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Scherm Types - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes het scherm type moet komen melden dat verschijnt
op het scherm.
· Spreek Scherm Titels Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Scherm Titels - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes de titelbalk komen melden
van het scherm dat op de voorgrond komt.
· Lees Volledige Berichtenscherm Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Lees Volledige Berichtenscherm - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes automatisch de inhoud van
het berichtscherm komen uitlezen.
· Lees Volledige Dialoogschermen Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Lees Volledige Dialoogschermen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes automatisch de inhoud van
het dialoogscherm komen voorlezen dat zich op de voorgrond bevindt.
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Onderwerp: Attribuut Verandering:
Attribuut Verandering:
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· Aangeven Kleur Verandering Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Aangeven Kleur Verandering - Radio Knop
· Wanneer deze is ingeschakeld, zal Window-Eyes bij het verplaatsen van de cursor
of muis de voorgrond- of achtergrond kleur komen melden.
· Aangeven Lettertype Veranderingen Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programm - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Aangeven Lettertype Veranderingen - Radio Knop
· Wanneer deze opties is ingeschakelt zal, Window-Eyes de lettertype van de testk
waar de cursor of de muis staat komen melden.
· Aangeven Grootte Veranderingen Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Aangeven Grootte Veranderingen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de grootte van de tekst
komen melden onder de cursor of muis.
· Aangeven Stijl Veranderingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma
- Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Aangeven Stijl Veranderingen - Radio Knop
· Wanneer deze opties is ingeschakelt zal, Window-Eyes de stijl van de tekst
komen melden onder de cursor of muis.
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Gefocust:

Onderwerp: Gefocust:
Gefocust:
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· Spreek het woord gefocust Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Button
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek het woord gefocust - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes gefocust uitspreken
wanneer de cursor wordt verplaatst naar een besturingselement.
· Spreek Scherm Types Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Scherm Types - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de scherm types moet komen melden bij het
verplaatsen van de cursor naar een besturingselement.
· Spreeek Veldnamen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Veldnamen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de veldnaam komen
melden bij het verplaatsen van de cursor naar een besturingselement.
· Spreek Veld data Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Veld Data - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de veld data komen melden
bij het verplaatsen van de cursor naar een besturingselement.
· Spreek het volgenden Standaard Besturing voor onbekende schermtypes
Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek het volgende Standaard besturing voor onbekende schermtypes - Radio
Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het volgende melden bij
het verplaatsen van de cursor naar een besturingselement dat niet wordt herkent
door Window-Eyes, Standaard Besturing.
· Bij MSAA besturingen de letter "m" vooraan plaatsen Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Bij MSAA Besturingen de letter "m" voor plaatsen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de letter M aan het begin
van het MSAA besturingselement plaatsen.
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Onderwerp: Menu:
Menu:
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· Spreek wanneer menus open zijn Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek wanneer menus open zijn - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes komen melden als een
menu opent of wanneer er een pull-down menu opent.
· Spreek wanneer menus gesloten zijn Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek wanneer menus gesloten zijn - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes komen melden wanneer er
een menu of pull-down menu wordt gesloten.
· Spreek Elementen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Elementen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de namen van de
elementen melden als de cursor hierover gaat.
· Spreek Snelkoppelingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek snelkoppelingen - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de snelkoppelingen moet komen melden voor menu
elementen.
· Spreek Versnellers Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Versnellers - Radio Knop
· Wanneer deze opties is ingeschakelt zal, Window-Eyes het menu element melden
en daarna de snelkoppeling.
· Speek Omschrijving Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek omschrijving - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het menu element
beschrijven waar de cursor staat.
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Diversen:

Onderwerp: Diversen:
Diversen:
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· Spreek snelkoppelingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Snelkoppelingen - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de snelkoppelingen voor de besturingen van Windows
moet komen melden.
· Spreek Indexes van boven/onder Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Indexes boven/onder - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes bij een lijst of
lijstoverzicht deze komen melden van boven naar onder.
· Spreek Huidige Index Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek huidige index - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de positie van de cursor
komen melden als deze beweegt in een combo box, lijstbox, lijstoverzicht,
groep van radio knoppen, tabbladen of boomstructuur.
· Spreek Lijstoverzicht koppen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Lijstoverzicht koppen - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de kolom koppen moet komen melden in een
lijstoverzicht.
· Spreek het woord Ster in het wachtwoord invoerveld Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek het woord Ster in het wachtwoord invoerveld - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt en de toetsenbord stem is ingeschakelt zal,
Window-Eyes het woord ster uitspreken bij het intypen van het wachtwoord.
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Onderwerp: Muis:
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Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

· Spreek wanneer de muis in het scherm komt Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek wanneer de muis in het scherm komt - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes als de muis in een scherm
komt deze melden, als ook het type van scherm wordt dan omschreven.
· Spreek wanneer de muis het scherm verlaat - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek wanneer de muis het scherm verlaat - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes komen melden wanneer de
muis het scherm verlaat, alsook het type van het scherm wordt gemeld.
· Ding wanneer de muis veranderd van lijn Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Ding wanneer de muis veranderd van lijn - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeshakelt zal, Window-Eyes een geluid laten horen via
een ding deze wordt gegeven als de muis van lijn veranderd.
· Ding wanneer de muis veranderd van clips Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Ding wanneer de muis veranderd van clips - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes een geluid laten horen via
een ding deze wordt gegeven als de muis van de ene clip naar de andere gaat.
· Ding wanneer de muis veranderd van scherm Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Ding wanneer de muis veranderd van scherm - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes een geluid laten horen via
een ding deze wordt weergegeven als de muis van scherm naar scherm gaat.
· Omhoog/Omlaag Spreken Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze schakelt tussen algemeen of programma.
· Omhoog/Omlaag Spreken - Combo Box
· Kies hier wat er moet worden uitgesproken worden wanneer de muis een lijn
omhoog/omlaag gaat als de desbetreffende sneltoetsen worden gedrukt.
Wanneer deze is ingesteld op karakter, dan zal het karakter onder de
muisaanwijzer worden uitgesproken. Wanneer deze is ingesteld op Woord, dan
zal het woord onder de muisaanwijzer worden uitgesproken. Wanneer deze
wordt ingesteld op lijn, dan zal de lijn onder de muisaanwijzer worden
uitgesproken. Wanneer deze is ingesteld op begin van de lijn naar de muis, dan
zal het begin van de lijn waar de muisaanwijzer staat worden gelezen. Wanneer
deze is ingesteld op van muis naar einde van de lijn, zal het woord onder de
muisaanwijzer worden gelezen.
· Knoppen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Knoppen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de muisknoppen komen
melden als deze worden gebruikt.
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Blader Mode:

Onderwerp: Blader Mode:
Blader Mode:

Toegangstoetsen:
· Spreek snelkoppelingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek snelkoppelingen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de snelkoppeling komen
melden voor de linken en knoppen die in de blader mode beschikbaar is.
· Spreek snelkoppelingen bij het lees tot einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek snelkoppelingen bij het lees tot einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de snelkoppeling komen
melden voor de linken en knopppen bij de blader mode gedurende de lees tot
einde functie.
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Toegangstoetsen:
Afkortingen:
AutoLaden
Flash:
Formulieren:
Koppen:
Talen:
Linken:
Lijsten:
Lange Omschrijving:
Diversen:
Nieuwe Pagina Informatie 1:
Nieuwe Pagina informatie 2:
Objecten:
Paragrafen:
Citaten:
Tabellen:

r

De inhoud van Blader Mode:
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Onderwerp: Toegangstoetsen:
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Toegangstoetsen:
· Spreek snelkoppelingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek snelkoppelingen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de snelkoppeling komen
melden voor de linken en knoppen die in de blader mode beschikbaar is.
· Spreek snelkoppelingen bij het lees tot einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek snelkoppelingen bij het lees tot einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de snelkoppeling komen
melden voor de linken en knopppen bij de blader mode gedurende de lees tot
einde functie.
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· Spreek afkortingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Afkortingen - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de afkortingen moet komen melden als de blader
mode aan is.
· Spreek afkortingen bij het lees tot einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek afkortingen bij het lees tot einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de afkortingen komen
melden bij de blader mode.
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AutoLaden

Onderwerp: AutoLaden
AutoLaden
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Autoladen
· Automatisch laden van de Blader mode buffer Verander Toepassingsgebied/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Automatisch laden Blader Mode Buffer - Radio knop groep
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes automatisch de virtuele blader mode
buffer laden bij het vernieuwen van een webpagina.
· Automatisch toestaan van formulier interactie wanneer de Blader Mode is Ingeschakeld
Verander Toepassingsgebied/Programma - Knop
· Deze knop schakel tussen algemeen of programma.
· Automatisch toestaan van formulier interactie wanneer de Blader mode is ingeschakeld - Radio
Knop Groep
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes de Blader mode uitschakelen als er op
Tab wordt gedrukt en dit niet op een link is. De Blader mode zal automatisch terug actief
worden als er op Tab wordt gedrukt en deze zal dan naar een link gaan. Indien deze optie is
uitgeschakeld zal Window-Eyes de blader mode niet inschakelen doormiddel van de Tab.
· Gebruik Escape om de blader mode terug in te schakelen Verander
Toepassingsgebied/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Gebruik de Escape om de Blader mode terug te activeren - Radio knop groep
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal als u op de Escape toets drukt terug starten indien
deze uit stond. Indien deze is uitgeschakeld zal deze niet doormiddel van de Escape toets
terug ingeschakeld kunnen worden.
· Automatisch toestaan van formulier interactie wanneer de Blader mode actief is- Radio Knop
Groep
· Wanneer deze opties is ingeschakeld, zal Window-Eyes de blader mode uitschakelen en Tab zal
je dan naar een volgend element brengen dat geen link is. Indien deze optie is uitgeschakeld
zal Window-Eyes de blader mode niet terug in schakelen bij drukken van Tab.
· Wanneer de blader mode is uitgeschakeld Verander Toepassingsgebied/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Wanneer de blader mode in of uitgeschakeld - Combo Box
· Deze instellingen geven u de mogelijkheid om aanpassingen te maken wat er moet gebeuren
als de Blader mode in of uit geschakeld wordt. Indien deze is ingesteld op "niets aangeven" zal
Window-Eyes niets komen melden als de blader mode veranderd. Indien u kiest voor "aangeven
met spraak," zal Window-Eyes komen melden "Internet mode aan" of "Internet mode uit" .
Indien u kiest voro "aangeven met tonen" (deze is standaard), zal een hoge toon klinken bij
het uitschakelen van de blader mode, en Window-Eyes zal een lager toon laten horen wanneer
deze terug wordt ingeschakeld.
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Flash:

Onderwerp: Flash:
Flash:
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· Spreek Flash objecten Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop shakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Flash objecten - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de Flash objecten
uitspreken als deze worden tegen gekomen in de blader mode.
· Spreek Flash Objecten bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Flash objecten bij Lees Tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de flash objecten komen
melden in de blader mode bij het lees tot einde.
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· Spreek formulier Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Formulier - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes de formulieren komen
melden in de blader mode.
· Spreek Formulier bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Formulier bij Lees tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes de formulieren komen
melden bij de lees tot einde opdracht in de blader mode.
· Spreek ingesteld Veld Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek ingesteld Veld - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes de ingestelde velden
komen melden als de blader mode aan is.
· Spreek Ingesteld Veld bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek ingesteld Veld bij Lees Tot Einde - Radio knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes de ingestelde velden
komen melden bij de lees tot einde functie in de blader mode.
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· Spreek Niveau nummers Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek niveau nummers - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het niveau van de koppen
komen melden in de blader mode.
· Spreek Niveau nummers bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebeid
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Niveau nummers bij lees tot einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het niveau van de koppen
komen melden bij de lees tot einde functie.
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· Spreek Taal veranderingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Taal veranderingen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, Window-Eyes de taal veranderingen
komen melden in de blader mode.
· Spreek Taal Veranderingen bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Taal veranderingen bij Lees Tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de taal veranderingen
komen melden bij de lees tot einde functie in de blader mode.
· Automatisch wisselen van synthesizer taal Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze schakelt tussen algemeen of programma.
· Automatisch wisselen van synthesizer taal - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de synthesizer taal
automatisch wisselen in de blader mode. Niet alle synthesizers ondersteunen
deze functie.
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· Spreek het woord Link Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek het woord Link - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes het woord link moet komen melden in de blader
mode.
· Spreek zelfde links op pagina Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek zelfde links op pagina - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de links die naar dezelfde
pagina verwijzen onderscheiden van de andere linken als de blader mode is
ingeschakeld.
· Spreek bezochte linken Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek bezochte Linken - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de linken die al bezocht
zijn onderscheiden van diegene die nog niet bezocht werden in de blader mdoe.
· Spreek bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek bij Lees Tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de linken komen
aankondigen bij de lees tot einde functie in de blader mode.
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· Spreek Lijsten Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Lijsten - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de lijsten melden als deze
worden tegen gekomen in de blader mode.
· Spreek lijsten bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Lijsten bij Lees Tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de lijsten die worden
tegen gekomen melden bij de lees tot einde functie in de blader mode.
· Spreek Opsommingstekens Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Opsommingstekens - Radio Button Group
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het type van
opsommingstekens omschrijven die worden gebruikt in de blader mode.
· Spreek opsommingstekens bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek opsommingstekens bij Lees Tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het type van
opsommingstekens omschrijven bij de lees tot einde functie in de blader mode.
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· Spreek lange omschrijvingen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek lange omschrijvingen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes indien de afbeeldingen
lange omschrijvingen bevatten deze komen melden in de blader mode.
· Spreek lange omschrijvingen bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebeid
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek lange omschrijvingen bij Lees Tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes indien de afbeeldingen
lange omschrijvingen bevatten deze komen melden bij de lees tot einde functie
in de blader mode.
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· Automatisch Internet Buffer Laden Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Automatisch Internet buffer laden - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes automatisch de virtuele
internet buffer laden als er een pagina vernieuwing gebeurt.
· Spreek afbeeldingen zonder alternatieve tekst Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek afbeeldingen zonder alternatieve tekst - Radio Button Group
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes deze afbeeldingen komen
melden zonder de alternatieve tekst of omschrijving in de blader mode.
· Speel geluid voor een popup scherm Verander Toepassingsgebied - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Speel geluid voor een popup scherm - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes een geluid laten horen bij
het verschijnen van een popup scherm in de blader mode.
· Pagina vernieuwing Opschorten Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Pagina vernieuwing opschorten - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de pagina vernieuwing moet behandelen. Deze
instellingen kunnen enkel bij Internet Explorer worden toegepast.
· Breedsprakigheid sneltoetsen opties voor specifieke Elementen Verander
Toepassingsgebeid Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Breedsprakigheid sneltoetsen opties voor specifieke elementen - Radio Knop
· Waneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de opties openen in de
blader mode voor het specifieke element waar u zich op bevindt wanneer u de
sneltoets heeft gedrukt.
· Minimum lijn lengte voor Tekst Volgende/Vorige SneltoetsenVerander
Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Minimum lengte van Tekst Volgende/Vorige sneltoetsen - Invoerveld
· Geef hier een nummer van 1 tot 255 om een minimum lengte van de lijn in te
stellen hoe er naar de volgende of vorige lijn lengte moet worden gesprongen bij
het indrukken van desbetreffende sneltoets.
· Nummer van Opeenvolgende lijn nummer voor Tekst Volgende/Vorige
Sneltoetsen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Nummer van Opeenvolgende lijn nummer van Tekst Volgende/Vorige sneltoetsen
- Invoerveld
· Geef hier een nummer in van 1 tot 255 om naar de opeenvolgende lijnen te
zoeken doormiddel van de daarbij horende sneltoets te drukken.
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· Automatisch Lezen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Automatisch Lezen - Combo Box
· Kies hier wat Window-Eyes moet komen lezen bij het laden van een nieuwe
pagina.
· Spreek aantal van Toegangstoetsen Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal van toegangstoetsen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het nummer van de
toegangstoetsen komen melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal van Afkortingen/Acroniemen Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek het aantal van Afkortingen/acroniemen - Radio Button Group
· Waneer deze opties is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal van acroniemen
of afkortingen komen melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal ankers Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal ankers - Radio Knop
· Wanneer deze opties is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal ankers komen
melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal blokcitaten Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal blokcitaten - Radio Button Group
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal van blokcitaten
komen melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal Flash objecten Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal flash objecten - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal flash objecten
komen melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal formulieren Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal formulieren - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal van formulieren
komen melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal kaders Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal kaders - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal van kaders
komen melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal koppen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal koppen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal koppen komen
melden bij het laden van een nieuwe pagina.
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· Spreek aantal talen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal talen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal talen komen
melden bij het laden van een nieuwe pagina.
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· Spreek aantal Lijnen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal lijnen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal lijnen komen
melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal Linken Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal lijnen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal lijnen komen
melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal lijsten Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal lijsten - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal lijsten komen
melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal Lange omshrijvingen Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - KnopButton
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal lange omschrijvingen - Radio Button Group
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal lange
omschrijvingen melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek status berichten Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek status bercihten - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes deze komen melden bij het
laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal paragrafen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal paragrafen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal paragrafen
komen melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal objecten Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal objecten - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal objecten komen
melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek vernieuwingssnelheid Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek vernieuwingssnelheid - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de vernieuwingssnelheid
komen melden bij het laden van een nieuwe pagina.
· Spreek aantal tabellen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek aantal tabellen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het aantal tabellen komen
melden bij het laden van een nieuwe pagina.
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· Spreek Type Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek type - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het object komen melden
als de blader mode aan staat.
· Spreek alternatieve teskt Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek alternatieve tekst - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de alternatieve tekst die
aan het object zit komen melden in de blader mode.
· Spreek bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek bij Lees Tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het object komen melden
bij het lees tot einde in de blader mode.
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· Gebruik slimme paragraaf mode Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Gebruik slimme paragraaf mode - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes het overwegen of de
elementen met tenminste een lijn of een enkel lezen tekst moet worden
behandeld als een paragraaf.
· Spreek lege lijnen uit in slimme paragraaf mode Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek lege lijnen uit in slimme paragraaf mode - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de lege lijnen uitspreken
die zich bevinden in de slimme paragraaf mode, als de blader mode aanstaat.
· Spreek paragrafen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek paragrafen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de paragrafen uitspreken
in de blader mode.
· Spreek paragrafen bij lees tot einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek paragraaf bij lees tot einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de paragrafen uitspreken
in de blader mode bij de lees tot einde functie.
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· Spreek Citaten Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Citaten - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de citaten komen melden
als deze aanwezig zijn in de blader mode.
· Spreek citaten bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Citaten bij Lees Tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de citataen komen melden
als deze aanwezig zijn bij de lees tot einde functie en in de blader mode.
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· Spreek tabellen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek tabellen - Combo Box
· Kies hoe Window-Eyes de tabellen moet komen melden in de blader mode.
· Spreek samenvatting tabel Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spraak samenvatting tabel - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de samenvatting starten bij
het begin van de tabel in de blader mode.
· Spreek tabel grootte Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek tabel grootte - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de grootte van de tabel
komen melden aan het begin en in de blader mode.
· Spreek rij groepering Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek rij groepering - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de rij komen melden die
zich in de tabel bevinden in de blader mode.
· Spreek samengevoegde cellen Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma
- Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek samengevoegde cellen - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de samengevoegde cellen
komen melden als deze worden tegengekomen in de tabel en als de blader mdoe
aanstaat.
· Overschrijven Kop attribuut Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Overschrijven Kop attribuut - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes enkel het kop attribuut
komen melden voor een opgegeven cel ofwel de actuele tabel koptekst in de
blader mode.
· Standaard Kop Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Standaard Kop - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de tabel koppen moet komen lezen in de blader
mode.
· Spreek tabellen bij Lees Tot Einde Verander Toepassingsgebied
Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek tabellen bij Lees Tot Einde - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakelt zal, Window-Eyes de tabellen komen melden
die worden tegen gekomen in de blader mode bij de fucntie lees tot einde.
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Cel Informatie:
· Spreek Positie - Combo Box
· Kies wanneer Window-Eyes de positie moet komen melden in de werkbladen van
Excel.
· Invloed op cellen - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
gemeld die invloed heeft op de cellen.
· Auto filter - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven met de auto filter.
· Rand - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven vanaf de rand.
· Afgekapt - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven bij afgekapte tekst.
· Commentaar - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven bij commentaren.
· Voorwaardelijke Opmaak - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de voorwaardelijke opmaak.
· Inhoud - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet wat Window-Eyes moet komen melden
over de inhoud van de actieve cel.
· Formule - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de formules.
· Hyperlink - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met hyperlinks.
· Voer Bericht in- Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen hoe Window-Eyes de berichten moet komen
melden als deze worden ingegeven.
· Samengevoegd - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven voor samengevoegde cellen.
· Nummer formaat - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven doormiddel van gebruik te maken van een nummer formaat.
· Oriëntatie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de tekst oriëntatie.
· Overlapt - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met het overlappen van cellen.
· Krimpen - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de verkleinde teksten.
· Spreek positie voor inhoud - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
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Excel:

weergeven in verband met de positie voor de inhoud van de cellen.
· Gewikkeld - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de tekst die te groot is voor een cel.
De inhoud van Excel:
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Cel Informatie:
Diversen:
Selectie:
Opsomming:
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Cel Informatie:

Onderwerp: Cel Informatie:
Cel Informatie:
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Cel Informatie:
· Spreek Positie - Combo Box
· Kies wanneer Window-Eyes de positie moet komen melden in de werkbladen van
Excel.
· Invloed op cellen - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
gemeld die invloed heeft op de cellen.
· Auto filter - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven met de auto filter.
· Rand - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven vanaf de rand.
· Afgekapt - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven bij afgekapte tekst.
· Commentaar - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven bij commentaren.
· Voorwaardelijke Opmaak - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de voorwaardelijke opmaak.
· Inhoud - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet wat Window-Eyes moet komen melden
over de inhoud van de actieve cel.
· Formule - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de formules.
· Hyperlink - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met hyperlinks.
· Voer Bericht in- Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen hoe Window-Eyes de berichten moet komen
melden als deze worden ingegeven.
· Samengevoegd - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven voor samengevoegde cellen.
· Nummer formaat - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven doormiddel van gebruik te maken van een nummer formaat.
· Oriëntatie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de tekst oriëntatie.
· Overlapt - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met het overlappen van cellen.
· Krimpen - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de verkleinde teksten.
· Spreek positie voor inhoud - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
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weergeven in verband met de positie voor de inhoud van de cellen.
· Gewikkeld - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen welke informatie er al dan niet moet worden
weergeven in verband met de tekst die te groot is voor een cel.
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Diversen:

Onderwerp: Diversen:
Diversen:
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· Wanneer een werkblad is gefocust, spreek de naam van werkblad - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt al dan niet of Window-Eyes de naam van het werkblad
moet komen melden.
· Wanneer een werkblad is gefocust, spreek de naam van werkboek - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt al dan niet of Window-Eyes de naam van het werkboek
moet komen melden.
· Eenheden - Combo Box
· Kies in welke eenheden Window-Eyes de positie moet komen melden in een Excel
werkboek.
· Automatisch werkbalken vastzetten - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt al dan niet of Window-Eyes de werkbalken moet komen
automatisch vastzetten voor Excel. Deze optie is enkel van toepassing op
Microsoft Office 2003 en vorige versies.
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Selectie:

Onderwerp: Selectie:
Selectie:
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· Wanneer cellen zijn geselecteerd, spreek dan beide nieuwe hoeken Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt al dan niet hoe Window-Eyes de beide hoeken moet
komen melden als deze zijn geselecteerd.
· Wanneer cellen zijn geselecteerd, spreek dan nummers van rijen en kolommen Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt al dan niet hoe Window-Eyes de nummer van rijen en
kolommen moet komen melden als deze cellen zijn geselecteerd.

664 / 784

Handleiding

Opsomming:

Onderwerp: Opsomming:
Opsomming:
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· Spreek samenvatting van ingesloten elementen inclusief Werkboek naam Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes de werkboek
naam alsook de samenvatting komt te melden bij het indrukken van sneltoets.
· Spreek samenvatting van ingesloten elementen inclusief Werkblad - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes de werkblad
naam alsook de samenvatting komt te melden bij het indrukken van sneltoets.
· Spreek samenvatting van ingesloten elementen inclusief het tellen van
werkbladen - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes het tellen van de
werkbladen alsook de samenvatting komt te melden bij het indrukken van
sneltoets.
· Spreek samenvatting van ingesloten elementen inclusief het tellen van
Commentaren - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes het tellen van
commentaren alsook de samenvatting komt te melden bij het indrukken van de
sneltoets.
· Spreek samenvatting van ingesloten elementen inclusief het tellen van
Hyperlinks - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes het tellen van
hyperlinks alsook de samenvatting komt te melden bij het indrukken van de
sneltoets.
· Spreek samenvatting van ingesloten elementen inclusief het tellen van objecten
- Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes het tellen van
hyperlinks alsook de samenvatting komt te melden bij het indrukken van de
sneltoets.
· Spreek samenvatting van ingesloten elementen inclusief het tellen van grafieken
- Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes het tellen van
grafieken alsook de samenvatting komt te melden bij het indrukken van de
sneltoets.
· Spreek samenvatting van ingesloten elementen inclusief positie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes de positie alsook
de samenvatting komt te melden bij het indrukken van de sneltoets.
· Tel elementen die relatief zijn bij - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de elementen door
Window-Eyes te laten tellen en deze te rapporteren die relatief zijn op het
huidige werkblad of werkboek.
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Power Point:

Onderwerp: Power Point:
Power Point:

Afspelen:
· Bij het afspelen van diavoorstelling start vanaf vorige positie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes de startpositie
vanaf de vorige positie wenst te starten bij het afspelen van de diavoorstelling.
· Bij het afspelen van een diavoorstelling inclusief dia nota's - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes alle nota's die
onderaan de dia staan moet komen melden in de blader mode.
· Spreef Effecten - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de effecten moet komen melden.
De inhoud van Power Point:
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Afspelen:
Dia Scherm:
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Onderwerp: Afspelen:
Afspelen:
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Afspelen:
· Bij het afspelen van diavoorstelling start vanaf vorige positie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes de startpositie
vanaf de vorige positie wenst te starten bij het afspelen van de diavoorstelling.
· Bij het afspelen van een diavoorstelling inclusief dia nota's - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt of u al dan niet wenst dat Window-Eyes alle nota's die
onderaan de dia staan moet komen melden in de blader mode.
· Spreef Effecten - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de effecten moet komen melden.
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Onderwerp: Dia Scherm:
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· Spreek Object Grootte - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen het al dan niet of Window-Eyes de breedte en
hoogte van het object met focus moet komen melden.
· Spreek Overlapte Objecten - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen het al dan niet of Window-Eyes de overlapte
objecten moet komen melden.
· Spreek Object positie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen het al dan niet of Window-Eyes de positie van het
object dat relatief is aan de boven linkerkant van de dia moet komen melden.
· Spreek Tekst overloop in het object - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen het al dan niet of Window-Eyes de grootte van de
teskt in het object moet komen melden.
· Spreek Object overloop in de dia - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen het al dan niet of Window-Eyes het nummer van
object dat niet past in de dia moet komen melden.
· Eenheden - Combo Box
· Kies hier in welke eenheid je wenst dat Window-Eyes de positie van de
PowerPoint dia's moet weergeven.
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Word:

Onderwerp: Word:
Word:

Kolommen:
· Spreek kolommen - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen het al dan niet hoe Window-Eyes kolommen die
worden bereikt in Word-documenten moet komen melden.
· Spreek kolommen bij Lees Tot Einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen het al dan niet hoe Window-Eyes kolommen die
worden bereikt in Word-documenten, bij de lees tot einde functie moet komen
melden.
De inhoud van Word:
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Kolommen:
Velden:
Koppen voetnoten:
Diversen:
Afbeeldingen/Objecten:
Referentie:
Revisies:
Secties:
Spelling Grammatica:
Tabellen:
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Onderwerp: Kolommen:
Kolommen:
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Kolommen:
· Spreek kolommen - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen het al dan niet hoe Window-Eyes kolommen die
worden bereikt in Word-documenten moet komen melden.
· Spreek kolommen bij Lees Tot Einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen het al dan niet hoe Window-Eyes kolommen die
worden bereikt in Word-documenten, bij de lees tot einde functie moet komen
melden.
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Onderwerp: Velden:
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Velden:
· Spreek Velden - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de velden moet
melden die worden bereikt in Word documenten.
· Spreek Tel Veld - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de nummers van
velden in Word-documenten op de huidige lijn moet worden gemeld.
· Spreek tel veld bij Lees Tot Einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de nummers van
velden in de huidige lijn moet komen melden in Word-documenten bij de lees tot
einde functie.
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Onderwerp: Koppen voetnoten:

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Koppen voetnoten:
· Spreek Koppen - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de koppen moet
melden als deze worden bereikt in Word documenten.
· Spreek Koppen bij Lees Tot Einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de koppen moet
melden in Word documenten bij de lees tot einde functie.
· Spreek Voetteksten - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de voetteksten
moet melden in Word-documenten.
· Spreek Voetteksten bij Lees Tot Einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de voetteksten
moet melden in Word documenten bij de lees tot einde functie.
· Spreek Pagina nummers - Combo Box
· Kies hier hoe Window-Eyes de pagina nummers moet melden in Word
documenten.
· Spreek pagina nummers bij lees tot einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de pagina nummers
moet komen melden in Word documenten bij de lees tot einde functie.
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Onderwerp: Diversen:
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Diversen:
· Spreek auto correctie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de teskt die
automatisch werd gecorrigeerd moet komen melden in Word documenten.
· Spreek randen en schaduw - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de tekst met randen
en schaduw moet komen melden als deze aanwezig zijn in Word documenten.
· Spreek smart tags - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de smart tags moet
komen melden in Word documenten als deze aanwezig zijn.
· Spreek stijlen - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de tekststijlen die
veranderen moet komen melden in Word documenten.
· Automatisch werkbalke vastzetten - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes automatisch de
werkbalken van Word moet vastzetten. Deze optie is enkel van toepassing op
Office 2003 en eerdere versies.
· Inschakelen Uigebreide Ondersteuning voor Huidig Document - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes gebruik moet maken
van uitgebreide ondersteuning voor het lezen van het huidige Word document.

682 / 784

Handleiding

Afbeeldingen/Objecten:

Onderwerp: Afbeeldingen/Objecten:
Afbeeldingen/Objecten:
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· Spreek Afbeeldingen/objecten - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de afbeeldingen of
objecten moet komen melden in Word documenten.
· Spreek Foto's/objecten bij Lees Tot Einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de afbeeldingen of
objecten moet komen melden in Word documenten bij de lees tot einde functie.
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Onderwerp: Referentie:
Referentie:
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· Spreek referentie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de referentie moet
melden in Word documenten.
· Spreek tel referentie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de referentie moet
komen melden op de huidige lijn in Word documenten.
· Spreek tel referentie bij Lees Tot Einde - Aankruivak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de referentie moet
komen melden op de hudige lijn in Word documenten bij de lees tot einde
fucntie.
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Revisies:

Onderwerp: Revisies:
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Revisies:
· Spreek revisies - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de revisies moet
melden in Word documenten.
· Spreek Auteur - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de revisie van de
auteu moet komen melden in Word documenten.
· Spreek Datum - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de revisie data moet
komen melden in Word documenten.
· Spreek tel revisie - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes het aantal van de
revisies van de huidige lijn moet komen melden in Word documenten.
· Spreek tel revisie bij Lees Tot Einde Speak - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes het aantal van
revisies op de huidige lijn moet komen melden in Word documenten bij de lees
tot einde functie.
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Secties:
· Spreek secties - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de secties moet
melden in Word documenten.
· Spreek secties bij Lees Tot Einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de secties moet
melden in Word documenten bij de lees tot einde functie.
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Onderwerp: Spelling Grammatica:
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· Spreek spellingsfouten - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de spellingsfouten
moet melden in Word documenten.
· Spreek tel spellingsfouten - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes het aantal
spellingsfouten op de hudiige lijn moet komen melden in Word documenten.
· Spreek tel spellingsfouten bij Lees Tot Einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes het aantal
spellingsfouten op de huidige lijn in Word documenten moet melden bij de lees
tot einde functie.
· Spreek grammaticafouten - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes de grammatica
fouten moet komen melden in Word documenten.
· Spreek tel grammatica fouten - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes het aantal
grammatica fouten op de huidige lijn moet komen melden in Word documenten.
· Spreek tel grammatica fouten bij Lees Tot Einde - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet hoe Window-Eyes het aantal
grammatica fouten op de huidige lijn in Word documenten moet melden bij de
lees tot einde functie.
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Onderwerp: Tabellen:
Tabellen:
Tabellen:
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Spreek tabellen - Aankruisvak dit aankruisvak schakelt tussen het al of niet uitspreken van
tabellen die worden tegen gekomen in Word
documenten.
Spreek tabellen bij Lees Tot Einde - Aankruisvak, dit aankruisvak schakelt tussen het al of niet
uitspreken van tabellen die worden tegen gekomen in Word documenten.
Spreek tabel cellen - Aankruisvak, dit aankruisvak schakelt tussen het al of niet uitspreken van
de tabel cellen, coördinaten en de oriëntatie van deze in Word documenten.
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Woordenboeken:

Onderwerp: Woordenboeken:
Woordenboeken:

Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid om de uitzonderingen
woordenboeken van Window-Eyes aan te passsen. Voor een gedataileerde informatie over
hoe deze woordenboeken werken verwijzen we naar een eeder hoofdstuk in deze
handleiding Uitspraak Woordenboeken.
De inhoud van Woordenboeken:

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Status:
Karakter:
Kleur:
Uitzonderingen:
Afbeeldingen:
Toets Label:
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Status:
· Karakter Woordenboek - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de Window-Eyes
karakter woordenboeken aan of uit te zetten.
· Inclusief Programma Woordenboek - Aankruisvak
· Dit aankruisvak geeft u de mogelijkheid of het karakter woordenboek al dan niet
moet gebruikt worden voor het actieve programma.
· Karakter Woordenboek lijst - Lijstoverzicht
· Deze omvat een lijst van de karakter worodenboeken die kunnen worden
aangepast.
· Kleuren Woordenboek - Combo Box
· Maak hier u keuze over hoe Window-Eyes de kleuren moet komen melden. Indien
deze wordt ingesteld op uit, dan zal er niets gemeld worden. Indien deze wordt
ingesteld op enkel exact dan zal Window-Eyes enkel deze komen melden die
hetzelfde zijn als in het kleurenwoordenboek. Indien deze staat ingesteld op
exact of dichtsbij, dewelke standaard is, zal Window-Eyes de kleur nemen die er
staat ofwel de kleur die er het dichtsbij staat.
· Inclusief Programma Woordenboek - Aankruisvak
· Dit aankruisvak geeft u de mogelijkheid om al dan niet het kleuren woordenboek
te gebruiken voor het actieve programma.
· Kleuren Woordenboek lijst: * - Lijstoverzicht
· Deze omvat een lijst van alle kleurenwoordenboeken die kunnen bewerkt
worden.
· Uitzonderingen Woordenboek - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de uitzonderingen
woordenboeken van Window-Eyes aan of uit te zetten.
· Inclusief Programma Woordenboek - Aankruisvak
· Dit aankruisvak geeft u de mogelijkheid om al dan niet het uitzonderingen
woordenboek te gebruiken voor het actieve programma.
· Uitzonderingen woordenboek: * - Lijstoverzicht
· Deze geeft een lijstoverzicht weer van de uitzonderingen woordenboeken die
kunnen bewerkt worden.
· Afbeeldingen Woordenboek - Combo Box
· Maak hier een keuze over hoe Window-Eyes afbeeldingen moet komen melden.
Indien deze is ingesteld op uit, dan zal er niets gemeld worden. Indien deze is
ingesteld op enkel woordenboek, dewelke standaard is, zal Window-Eyes enkel
deze komen melden voor diegene waar een label voor bestaat. Wanneer deze is
ingesteld op aan, zullen alle afbeeldingen worden gemeld die worden tegen
gekomen, zelf diegene die niet gelabeld zijn worden dan vermeld als afbeelding.
Wanneer deze is ingesteld op enkel afbeelding, zullen de afbeeldingen
aangekondigd worden als afbeelding, zelfs als deze een naam hebben.
· Inclusief Programma woordenboek - Aankruisvak
· Dit aankruisvak geeft u de mogelijkheid om de afbeeldingen al dan niet weer te
geven voor het actieve programma.
· Afbeeldingen Woordenboek Lijst: * - Lijstoverzicht
· Deze lijst geeft u de mogelijkheid om de afbeeldingen woordenboek te
bewerken.
· Toetslabel woordenboek - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de toetslabels
woordenboek aan of uit te zetten.
· Inclusief Programma Woordenboek - Aankruisvak
· Dit aankruisvak geeft u de mogelijkheid om de toetslabel al dan niet weer geven
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voor het actieve programma.
· Toetslabel Woordenboek lijst: * - Lijstoverzicht
· Deze lijst geeft u de mogelijkheid om de toetslabel woordenboek te bewerken.
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Karakter:
· Origineel - Invoerveld
· Geef hier het karakter in van welke je de uitspraak wenst te veranderen.
· Vervanging - Invoerveld
· Geef hierin de tekst die Window-Eyes moet komen uitspreken in plaats van het
originele karakter.
· Lettertype - Invoerveld
· Dit invoerveld beschrijft het lettertype, indien deze werd gedefinieërd voor het
karakter.
· Inclusief Lettertype - Aankruisvak
· Dit aankruisvak geeft u de mogelijkheid om al dan niet de definitie van het
karakter te melden.
· Inhoud Woordenboek - Lijstoverzicht
· Kies een bestaand karakter dat u wenst te bewerken.
· Update Ingang - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid This button updates the currently selected
character entry.
· Verwijder Ingang - Knop
· Deze knop zal de geselecteerde ingang verwijderen.
· Verwijder Alle ingangen - Knop
· Deze knop verwijderd alle ingegeven karakters voor de geselecteerde karakter
woordenboek.
· Laat Zien Algemene Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Woordenboek - Invoerveld
· Geef hier de naam in van het karakter woordenboek.
· Blader... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om te bladeren naar een bestaand karakter
woordenboek.
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Kleur:
· Originele Achtergrond - Knop
· Deze knop meld aan Window-Eyes om gebruik te maken van de achtergrondkleur
die onder de muis was voordat het regelpaneel van Window-Eyes werd geopend.
· Huidige Achtergrond - Knop
· Deze knop meld aan Window-Eyes om gebruik te maken welke kleur er zich
momenteel onder de muis bevindt.
· Originele Voorgrond - Knop
· Deze knop meld aan Window-Eyes om gebruik te maken van de voorgrondkleur
die onder de muis was voordat het regelpaneel van Window-Eyes werd geopend.
· Huidige Voorgrond - Knop
· Deze knop meld aan Window-Eyes om gebruik te maken van welke kleur er zich
momenteel onder de muis bevindt.
· Omschrijving - Invoerveld
· Geeft hierin een omschrijving van de kleur.
· R - Invoerveld
· Geef hier een nummer in van 0 tot 255 om de identisiteit in te stellen van de
kleur rood dat moet gebruikt worden.
· G - Invoerveld
· Geef hier een nummer in van 0 tot 255 om de identisiteit in te stellen van de
kleur groen dat moet gebruikt worden.
· B - Invoerveld
· Geef hier een nummer in van 0 tot 255 om de identisiteit in te stellen van de
kleur blauw dat moet gebruikt worden.
· Inhoud Woordenboek - Lijstoverzicht
· Kies een bestaande kleur om te bewerken.
· Update ingang - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om de geselecteerde kleur te bewerken.
· Verwijder Ingang - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om de geselecteerde kleur te verwijderen.
· Verwijder alle Ingangen - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om alle kleuren te verwijderen.
· Laat Zien Programma Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of Programma.
· Woordenboek - Invoerveld
· Geef een naam voor het kleuren woordenboek.
· Blader... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om te bladeren naar een bestaan kleuren
woordenboek.
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Uitzonderingen:
· Origineel - Invoerveld
· Geef hier het woord dat je wenst gaan aan te passen.
· Vervanging - Invoerveld
· Geeft de juiste uitspraak hierin van het woord.
· Inhoud Woordenboek - Lijstoverzicht
· Kies een bestaand uitzonderings woord dat u wenst aan te passen.
· Update Ingang - Knop
· Deze gaat het nieuwe woord updaten en wordt toegevoegd aan de
uitzonderingswoordenboek.
· Verwijder Ingang - Knop
· Deze knop verwijdert het huidige geselecteerd woord.
· Verwijder Alle ingangen - Knop
· Deze knop verwijdert alle woorden die werden toegevoegd voor het huidige
woordenboek.
· Laat Zien Programma Verander Toepassingsgebied Algemeen/Progamma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Woordenboek - Invoerveld
· geef een naam in voor het uitzonderings woordenboek.
· Blader... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om te bladeren naar een bestaand
uitzonderingen woordenboek.
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Afbeeldingen:
· Spraak label - Invoerveld
· Geef hierin de tekst die u wenst dat Window-Eyes moet komen melden bij deze
afbeelding.
· Afbeeldign Stil - Aankruisvak
· Indien dit aankruisvak is ingeschakelt zal Window-Eyes niets komen melden bij
het tegen komen van deze afbeelding.
· Exclusief van lijnen - Aankruisvak
· Indien dit aankruisvak is ingeschakelt zal Window-Eyes de afbeelding komen
melden bij het navigeren per lijn doormiddel van het toetsenbord.
· Braille Label - Invoerveld
· Geef hierin de tekst die u wenst dat Window-Eyes komt tonen op de Braille
eenheid bij deze afbeelding.
· Afbeelding Stil - Aankruisvak
· Indien dit aankruisvak is ingeschakelt zal Window-Eyes de afbeelding niet komen
melden op de Braille eenheid.
· Inhoud Woordenboek - Lijstoverzicht
· Kies een afbeelding om te bewerken.
· Update Ingang - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om de geselecteerde afbeelding te
bewerken.
· Verwijder Ingang - Knop
· Deze knop zal ervoor zorgen dat de huidige afbeelding wordt verwijdert.
· Verwijder Alle Ingangen - Knop
· Deze knop zal ervoor zorgen dat alle afbeeldingen zullen worden verwijdert uit
het woordenboek.
· Laat Zien Algemene Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Woordenboek - Invoerveld
· Geef hierin een naam voor het afbeeldingen woordenboek.
· Blader... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om te bladeren naar een bestaand
afbeeldingen woordenboek.
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Toets Label:
· Toets Innemen - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een toetsaanslag te hernoemen.
· Origineel: - Invoerveld
· Dit invoerveld omschrijft de toets die een label heeft.
· Vervanging: - Invoerveld
· Geeft hierin de tekst die Window-Eyes moet komen melden als de toets wordt
gedrukt.
· Inhoud Woordenboek - Lijstoverzicht
· Kies een bestaande toetslabel om deze te bewerken.
· Update Ingang - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om de huidige geselecteerde toets te
bewerken.
· Verwijder Ingang - Knop
· Deze knop verwijderd de geselecteerde toetslabel.
· Verwijder Alle ingangen - Knop
· Deze knop verwijderd alle toetslabels.
· Laat Zien Algemene Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Woordenboek - Invoerveld
· Geef hier een naam in voor het toetsen woordenboek.
· Blader... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om te bladeren naar een bestaand toetsen
woordenboek.
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Gebruikersscherm:

Onderwerp: Gebruikersscherm:
Gebruikersscherm:

Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid om gebruikersschermen,
hyperactieve en zwevende schermen in te stellen. Voor meer informatie over deze
functies, bekijk de KB 1003 in het GW Micro support knowledge base at
http://www.gwmicro.com/kb/.
De inhoud van Gebruikersscherm:
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Standaard:
Hyperactive:
Diversen:
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Standaard:

Onderwerp: Standaard:
Standaard:

Status:
· Schermen: - Lijstoverzicht
· Kies een standaard gebruikersscherm om aan te passen.
· Eigenschappen laten Zien - Knop
· Deze knop laat de eigenschappen zien van het geselecteerde gebruikersscherm.
De inhoud van Standaard:
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Status:
Eigenschappen:
Coördinaten:
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Status:
· Schermen: - Lijstoverzicht
· Kies een standaard gebruikersscherm om aan te passen.
· Eigenschappen laten Zien - Knop
· Deze knop laat de eigenschappen zien van het geselecteerde gebruikersscherm.
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· Huidig Scherm - Invoerveld
· Geef een nummer in tussen 0 en 49 om de ID van het gebruikersscherm dat u
wenst te configureren.
· Status - Combo Box
· Kies welke uitspraak er moet gebruikt worden voor het gebruikersscherm.
· Commentaar - Invoerveld
· Geef hierin een omschrijving van het doel voor het gebruikersscherm.
· Match elke voorgrondkleur - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen aan en uit, of er al dan niet iets moet worden
uitgesproken worden voor eender welke voorgrondkleur.
· Match elke achtergrondkleur - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen aan en uit, of er al dan niet iets moet worden
uitgesproken worden voor eender welke achtergrondkleur.
· Geeft Scherm Attributen in... - Knop
· Kies de voor- en achtergrondkleur dewelke moeten worden uitgesproken voor
het huidig gebruikersscherm.
· Auto Bepalen Markeringskleur - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen aan en uit, en zorgt ervoor dat Window-Eyes
automatisch de markeringskleur voor het huidig gebruikersscherm moet
vaststellen.
· Geef Markerings Attributen in... - Knop
· Kies de markerings attributen voor het huidig gebruikersscherm.
· Continue scherm lezen: - Combo Box
· Kies een gebruikersscherm dat Window-Eyes zal lezen nadat hij komt zeggen
welk er geselecteerd is.
· Markerings Status - Combo Box
· Kies hoe het huidig gebruikersscherm doorheen de markering moet gaan en deze
dan uitspreken.
· Spreek en Spel - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen aan en uit, of Window-Eyes al dan niet de inhoud
van het huidige gebruikersscherm moet komen spellen.
· Kopieër Instellingen van het Scherm... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om de instellingen van een ander
gebruikersscherm te kopieëren naar datgene dat is geselecteerd.

713 / 784

Co�rdinaten:

Handleiding

Onderwerp: Coördinaten:

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Coördinaten:
· Huidig scherm - Invoerveld
· Geef hier een nummer van 0 tot 49 om het gebruikersscherm te kiezen waarvan
je de coördinaten wenst aan te passen.
· Linker zwevende positie - Combo Box
· Wanneer het actieve gebruikersscherm is ingesteld op zwevend, kies hier hoe de
linkerkant moet gemeld worden.
· Linker waarde - Invoerveld
· Geef hier een nummer in tussen 0 en 2000 om de linkerrand in te stellen, in
pixels, van de rand op het actieve scherm dat is ingeseteld bij de begin van Links
radio knop bij het gebruikersscherm.
· Linker String - Invoerveld
· Geef hierin een string van tekst waar moet naar gezocht worden in het actieve
gebruikersscherm wanneer deze is ingesteld op zwevend en als deze
geconfigureerd werd op het wachten van een string.
· Begin van Links - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geeft u de mogelijkheid om het nummer van
pixels dat u het ingegeven bij linker waarde bij het gebruikersscherm met de
optie begin van rechts op het actieve scherm.
· Boven zwevende positie - Combo Box
· Wanner het actieve gebruikersscherm is ingesteld op zwevend, kies dan hier hoe
de bovenkant moet gemeld worden.
· Waarde Boven - Invoerveld
· Geef hier een nummer in tussen 0 en 2000 om de bovenrand in te stellen, in
pixels, van de rand op het actieve scherm dat is ingesteld bij Begin van Boven
radio knop bij het gebruikersscherm.
· Boven String - Invoerveld
· Geef hierin een string van tekst waar moet naar gezocht worden in het actieve
gebruikersscherm wanneer deze is ingesteld op zwevend en als deze
geconfigureerd werd op wachten van een string.
· Begin van Boven - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geeft u de mogelijkheid om het nummer van
pixels dat u hebt ingegeven bij de bovenwaarde bij het gebruikersscherm met de
optie begin van boven op het actieve scherm.
· Rechter zwevende positie - Combo Box
· Wanneer het actieve gebruikersscherm is ingesteld op zwevend, kies dan hier
hoe de rechterrand moet gemeld worden.
· Waarde Rechts - Invoerveld
· Geef hier een nummer in tussen 0 en 2000 om de rechterrand in te stellen, in
pixels, van de rand op het actieve scherm dat is ingesteld bij Begin van Rechts
knop bij het gebruikersscherm.
· Rechter String - Invoerveld
· Geef hierin een string van tekst waar moet naar gezocht worden in het actieve
gebruikersscherm wanneer deze is ingesteld op zwevend en als deze
geconfigureerd werd op wachten van een string.
· Begin van Rechts - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geeft u de mogelijkheid om het nummer van
pixels dat u hebt ingegeven bij de rechterwaarde bij het gebruikersscherm met
de optie begin van rechts op het actieve scherm.
· Onderste zwevende positie - Combo Box
· Wanneer het actieve gebruikersscherm is ingesteld op zwevend, kies dan hier
hoe de onderrand moet worden gemeld.
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· Waarde Onder - Invoerveld
· Geef hier een nummer in tussen 0 en 2000 om de onderste rand in te stellen, in
pixels, van de rand op het actieve scherm dat is ingesteld bij Begin van Onder bij
het gebruikersscherm.
· Onder String - Invoerveld
· Geef hierin een string van tekst waar moet naar gezocht worden in het actieve
gebruikersscherm wanneer deze is ingesteld op zwevend en als deze
geconfigureerd werd op wachten van een string.
· Begin van Onder - Radio Knop
· Deze grope van radio knoppen geeft u de mogelijkheid om het nummer van
pixels dat u hebt ingegeven bij de onderste waarde bij het gebruikersscherm met
de optie begin van onder op het actieve scherm.
· Kopieër Instellingen van het scherm... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om de coördinaten instellingen van een
gebruikersscherm te kopiëren van het ene gebruikersscherm naar een ander dat
op het moment geselecteerd is.
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Hyperactive:

Onderwerp: Hyperactive:
Hyperactive:

Status:
· Windows - Lijstoverzicht
· Kies een hyperactief scherm dat u wenst aan te passen.
· Toon Eigenschappen - Knop
· Deze knop toont de eigenschappen van het geselecteerde hyperactief scherm.
· Status Bericht - Combo Box
· Stel de status op hyperactief scherm. Wanneer deze optie is ingesteld op uit, zal
hyperactieve schermen niet bruikbaar zijn. Indien deze is ingesteld op berichten
uit, zal het actieve hyperactief scherm wel worden getoond maar deze zal door
Window-Eyes niet worden aangekondigd. Indien deze is ingesteld op berichten
aan, zal het actieve hyperactief scherm getoond worden en zal Window-Eyes
deze ook komen melden.
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De inhoud van Hyperactive:
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Status:
· Windows - Lijstoverzicht
· Kies een hyperactief scherm dat u wenst aan te passen.
· Toon Eigenschappen - Knop
· Deze knop toont de eigenschappen van het geselecteerde hyperactief scherm.
· Status Bericht - Combo Box
· Stel de status op hyperactief scherm. Wanneer deze optie is ingesteld op uit, zal
hyperactieve schermen niet bruikbaar zijn. Indien deze is ingesteld op berichten
uit, zal het actieve hyperactief scherm wel worden getoond maar deze zal door
Window-Eyes niet worden aangekondigd. Indien deze is ingesteld op berichten
aan, zal het actieve hyperactief scherm getoond worden en zal Window-Eyes
deze ook komen melden.
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Eigenschappen:
· Huidig scherm - Invoerveld
· Geef hier een letter in van A tot Z om een hyperactief scherm in te stellen dat je
wenst gaan aan te passen.
· Hyperactief - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet of het geselecteerde hyperactieve
scherm beschikbaar is.
· Onderbreek spraak - Aankruisvak
· Dit aankruisvak schakelt tussen al dan niet in het hyperactieve scherm of de
spraak moet worden onderbroken.
· Commentaar - Invoerveld
· Geef hierin een commenataar met omschrijving en doel van het huidig
geselecteerde hyperactief scherm.
· Reactie - Combo Box
· Kies hier het type van de activiteit die je wenst uit te voeren bij het huidig
geselecteerd hyperactief scherm.
· Reactie - Knop
· Deze geeft u de mogelijkheid om meer informatie toe te voegen bij het
hyperactief scherm.
· Eerste commando - Combo Box
· Kies de eerste actie die Window-Eyes zal uitvoeren als het hyperactief scherm
wordt gestart.
· Eerste Commando Informatie - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om meer informatie toe te voegen bij het
eerste commando.
· Tweede Commando - Combo Box
· Kies hier de tweede actie die Window-Eyes zal uitvoeren als het hyperactief
scherm wordt gestart.
· Tweede Commando Informatie - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om meer informatie toe te voegen bij het
tweede commando.
· Derde Commando - Combo Box
· Kies hier de derder actie die Window-Eyes zal uitvoeren als het hyperactief
scherm wordt gestart.
· Derde Commando Informatie - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om meer informatie toe te voegen bij het
derde commando.
· Kopieër definitie van scherm... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om een kopie te maken van een bestaand
hyperactief scherm in het huidige geselecteerde scherm.
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Coordinaten:
· Huidig Scherm - Invoerveld
· Geef hierin een letter van A tot Z om een hyperactief scherm dat u wenst aan te
passen.
· Links - Invoerveld
· Geef hier een nummer in tussen 0 en 2000 om de linkergrens, in pixels, van de
rand van het actieve scherm dat is opgegeven bij de begin van links van het
hyperactieve scherm.
· Begin Links van - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen laten het u toe om het nummer is te geven van de
pixels die u hierboven het ingegeven om van de linkerrand van het hyperactieve
scherm te starten.
· Boven - Invoerveld
· Geef hier een nummer in tussen 0 en 2000 om de bovenrand, in pixels, van de
rand van het actieve scherm dat is opgegeven bij begin van boven van het
hyperactief scherm.
· Begin van Boven - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen laten het u toe om een nummer van pixels in te
geven die u hierboven hebt ingegeven om van de bovenrand van het hyperactief
scherm te starten.
· Rechts - Invoerveld
· Geef hier een nummer in tussen 0 en 2000 om de rechterrand, in pixels, van de
rand van het actieve scherm dat is opgegeven bij het begin van rechts van het
hyperactief scherm.
· Begin van Rechts - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen laten het u toe om een nummer van pixels in te
geven die u hierboven hebt ingegevn om de rechter rand van het hyperactief
scherm te starten.
· Onder - Invoerveld
· Geef hier een nummer in tussen 0 en 2000 om de onderrand, in pixels, van de
rand van het actieve scherm dat is opgegeven bij het begin van onder van het
hyperactief scherm.
· Begin van Onder - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen laten het u toe om een nummer van pixels in te
geven die u hierboven hebt ingegeven om de onderste rand van het hyperactief
scherm.
· Kopieër Coördinaten van Scherm... - Knop
· Deze knop geeft u de mogelijkheid om de instellingen te kopieëren van een
ander hyperactief scherm naar het huidige dat is geselecteerd.
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Diversen:

Onderwerp: Diversen:
Diversen:
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· Spreek Scherm Verander Toepassingsgebied Algemeen/Programma - Knop
· Deze knop schakelt tussen algemeen of programma.
· Spreek Scherm - Radio Knop
· Deze groep van radio knoppen geven u de mogelijkheid om de spraak aan of uit
te zetten. Zelfs als de spreek scherm uit staan, zal Window-Eyes toch spreken bij
het indrukken van de pijltoetsen of van sneltoetsen.
· Gebruik Clip grenzen met muis - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld en als de muis is in het midden van een clip
bij het instellen van de gebruikersscherm grensen, zal Window-Eyes de boven
linkerrand van de clip gebruiken in plaats van de exacte positie van de muis
· Laat Gebruikersscherm Omtrek Zien - Radio Knop
· Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Window-Eyes dit gebied markeren als
grens en zal het gebruiker- en het hyperactief scherm een kleurinversie krijgen
op het actieve scherm.
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Associatie:

Onderwerp: Associatie:
Associatie:

Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid om de setbestanden te bekijken,
maken en verwijderen.
De inhoud van Associatie:
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Huidige Associatie:
Programma Informatie:
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Huidige Associatie:

Onderwerp: Huidige Associatie:

Vi
Vi de
na te
m M
on un
t W di
er
ne

r

Huidige Associatie:
· Set Bestand - Invoerveld
· Geeft de naam weer voor het actieve setbestand.
· Associatie - Combo Box
· Deze combo box geeft u de mogelijkheid om in te stellen hoe het setbestand
moet worden geassocieerd met het programma. Indien u kiest voor Titel, het
setbestand zal dan de testk die in de titelbalk wordt weergeven aan mekaar gaan
koppelen. Indien u kies voor Class, dan zal Window-Eyes het setbestand laden
wanneer het programma focus krijgt gaan associeëren. Indien u kiest voor geen,
zal Window-Eyes niet automatisch een setbestand laden voor actieve programma.
· Opslaan en Associëren - Knop
· Deze knop zorgt ervoor dat Window-Eyes een setbestad associeert met het
programma indien het nog niet bestaat.
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Programma Informatie:

Onderwerp: Programma Informatie:
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Programma Informatie:
· Associaties - Lijstoverzicht
· Deze lijst toont alle setbestanden die actief zijn voordat het regelpaneel van
Window-Eyes werd geopend.
· Verwijderen - Knop
· Deze knop verwijderd alle geselecteerde setbestanden van het programma dat
actief was voordat het regelpaneel van Window-Eyes werd geopend.
· Verwijder Alle - Knop
· Deze knop verwijderd alle setbestanden voor het programma dat actief was
voordat het regelpaneel van Window-Eyes werd geopend.
· Uitvoerbare Naam - Invoerveld
· Dit invoerveld omvat de naam van het programma dat actief was voordat het
regelpaneel van Window-Eyes werd geopend.
· Module Naam - Invoerveld
· Dit invoerveld omvat de naam van de module die actief was voordat het
regelpaneel van Window-Eyes werd geopend.
· Window Titel - Invoerveld
· Dit invoerveld omvat de titel van het programma dat actief was voordat het
regelpaneel van Window-Eyes werd geopend.
· Class - Invoerveld
· Dit invoerveld omvat de class naam van het programma dat actief was voordat
het regelpaneel van Window-Eyes werd geopend.
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Apparaten:

Onderwerp: Apparaten:
Apparaten:

Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid om de gewenste synthesizer en/of
Braille eenheid in te stellen om Window-Eyes te werken.
De inhoud van Apparaten:
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Synthesizers:
Braille Eenheden:
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Synthesizers:

Onderwerp: Synthesizers:
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Synthesizers:
· Synthesizers: - Lijstoverzicht
· Kies een synthesizer uit de lijst die u wenst te gebruiken en druk dan op Enter
om deze te activeren. Window-Eyes zal dan een dialoogscherm tonen waarin u
de vraag krijgt of u de wijzigingen wenst te behouden. Indien u kies voor behoud
wijzigingen, dan wordt dit de nieuwe spraak.
· Poorten - Lijstoverzicht
· Indien deze voor de synthesizer nodig blijkt, kies dan hier de gewenste
communicatie poort.
· Baud Rate - Combo Box
· Indien de synthesizer deze nodig heeft, kies dan hier de baud rate.
· Data Bits - Combo Box
· Indien de synthesizer deze nodig heeft, kies hier dan het nummer van data bits
om te gebruiken.
· Stop Bits - Combo Box
· Indien de synthesizer deze nodig heeft, kies dan hier het nummer van stop bits
om te gebruiken.
· Parity - Combo Box
· Indien de synthesizer deze nodig heeft, kies hier dan het type van parity om te
gebruiken.
· Flow Control - Combo Box
· Indien de synthesizer deze nodig heeft, kies dan de gewenste flow control.
· SAPI Stemmen - Lijstoverzicht
· Indien de synthesizer deze nodig heeft, kies hier dan de stem die u wenst te
gebruiken.
· Geluidskaart: - Combo Box
· Indien u werkt met een software synthesizern, kies hier dan de geluidskaart
waarmee Window-Eyes dan moet komen te werken.
· Onthoud de spraakinstellingen voor deze synthesizer bij het omschakelen. Aankruisvak
· Dit aankruisvak inschakelen zal ervoor zorgen dat Window-Eyes al dan niet de
instellingen moet behouden voor deze stem, zoals toonhoogte, toon, snelheid,
en volume.
· Gebruik deze synthesizer als backup synthesizer. - Aankruisvak
· Window-Eyes zal de geselecteerde synthesizer gebruiken als backup indien de
standaard eerste stem het laat afweten.
· C = Activeer - Knop
· Deze knop activeert de veranderingen voor de synthesizer.
· Commando Regel Opstarten - Invoerveld
· Dit invoerveld bevat een commando regel paramater die wordt gestuurd
naarWindow-Eyes om de geselecteerde synthesizer te starten.

740 / 784

Handleiding

Braille Eenheden:

Onderwerp: Braille Eenheden:
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Braille Eenheden:
· Eenheden - Lijstoverzicht
· Kies een braille eenheid uit de lijst om te activeren, en druk dan op Enter.
Window-Eyes zal dan een dialoogscherm tonen of u de wijzigingen wenst te
behouden, je druk op de knop wijzigingen behouden indien u dit wenst, anders
druk u op de knop afwijzen.
· Poorten - Lijstoverzicht
· Kies een communicatie poort waarmee de braille eenheid is geconnecteerd.
· Virtualisatie - Radio Knop
· Als u van plan bent om uw computer op afstand te gebruiken via Microsoft
Remote Desktop of Citrix Xenworks, deze radio knoppen geven u de mogelijkheid
om het type te kiezen waarmee u wenst te verbinden.
· C = Activeer - Knop
· Deze knop activeert de braille eenheid.
· Command Regel Opstarten - Invoerveld
· Dit invoerveld omvat de commado regel die gebruikt wordt voor Window-Eyes om
de geselecteerde braille eenheid te starten.
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Profielen:

Onderwerp: Profielen:
Profielen:

Deze groep van instellingen geven u de mogelijkheid om toe te voegen, verwijderen of profielen
aan te passen op uw computer. Voor meer informatie over hoe Window-Eyes profielen werken
bekijk artikel 1124 op de GW Micro Ondersteuning http://www.gwmicro.com/kb/
De inhoud van Profielen:
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Zet Actief Profiel
Beheer Profielen
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Zet Actief Profiel

Onderwerp: Zet Actief Profiel
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Zet Actief Profiel
· Beschikbare Profielen: - Lijstoverzicht
· Kies een Window-Eyes profiel dat u wenst actief te maken.
· Huidig Profiel: - Invoerveld
· Dit invoerveld toont de naam van het actieve Window-Eyes profiel.
· Huidige Profiel Map: - Invoerveld
· Dit invoerveld toont de naam van de map waar het actieve Window-Eyes profiel
is opgeslagen.
· Huidig Profiel Pad: - Invoerveld
· Dit invoerveld toont de volledige padnaam waar het actieve Window-Eyes profiel
wordt opgeslagen.
· Activeer - Knop
· Deze knop activeer het geselecteerd profiel.
· Verken Profiel Map - Knop
· Deze knop opent het geselecteerd profiel in daarbijhorende map in Windows
Verkenner.
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Beheer Profielen

Onderwerp: Beheer Profielen
Beheer Profielen
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· Profiel Naam Toe te Voegen: - Invoerveld
· Naar ingeven van het Window-Eyes profiel dat u wenst toe te voegen.
· Profiel Toevoegen - Knop
· Deze knop voegt het geselecteerd profiel toe.
· Toevoegen/Update Bestaande instellingen van: - Lijstoverzicht
· Kies een bestaand Window-Eyes profiel om deze instellingen te updaten.
· Huidige Profielen: - Lijstoverzicht
· Kies een Window-Eyes profiel waar je instellingen aan wenst toe te voegen of te
updaten.
· Update Geselecteerd Profiel - Knop
· Deze knop zal het geselecteerde Window-Eyes profiel updaten.
· Verwijder Geselecteerd Profiel - Knop
· Deze knop zal het geselecteerde Window-Eyes profiel verwijderen.
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Sneltoets Referentie

Onderwerp: Sneltoets Referentie
Sneltoets Referentie

De volgende sectie omvat een volledige lijst met sneltoetsen en hun actie waar WindowEyes mee werkt.
De inhoud van Sneltoets Referentie
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Standaard Indeling
Laptop Indeling
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Standaard Indeling

Onderwerp: Standaard Indeling

Te Gebruiken Toets
L
Shift-L
B
Shift-B
X
Shift-X
C
Shift-C
F
Shift-F
E
Shift-E
R
Shift-R
Puntkomma
Shift-Puntkomma
Schuine streep
Shift-Schuine Streep
N
Shift-N
G
Shift-G
M
Shift-M
D
Shift-D
V
Shift-V
A
Shift-A
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
H
Shift-H
P
Shift-P
Q
Shift-Q
S
Shift-S
I
Shift-I
T
Shift-T
=
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Omschrijving
Volgende Link
Vorige Link
Volgende knop
Vorige knop
Volgende aankruisvak
Vorige aankruisvak
Volgende Combo Box
Vorige Combo Box
Volgende Besturing
Vorige Besturing
Volgend Invoerveld
Vorig Invoerveld
Volgende Radioknop
Vorige Radioknop
Volgend Oriëntatiepunt
Vorig Oriëntatiepunt
Volgende gespecifieerde besturing
Vorige gespecifieerde besturing
Volgend tekst
Vorige tekst
Volgende afbeelding
Vorige Afbeelding
Volgende Kader
Vorige kader
Volgende Verschillende lijn
Vorige verschillende lijn
Volgende Bezochte link
Vorige Bezochte link
Volgende anker
Vorige anker
Volgend veldset
Vorig veldset
Volgend Formulier
Vorige Formulier
Volgende koptekst
Vorige koptekst
Volgende paragraaf
Vorige paragraaf
Volgende Blokaanhaling
Vorige Blokaanhaling
Volgende Lijst
Vorige Lijst
Volgend Lijstelement
Vorig Lijstelement
Volgende Tabel
Vorige Tabel
Tabel Mode Ingaan

r

Standaard Indeling
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Standaard Indeling

r

Control-Shift-_
Control-Shift-_
Capslock-pijl rechts
Capslock-pijl links
Capslock-pijl omhoog
Capslock-pijl omlaag
Control-Capslock-pijl rechts
Control-Capslock-pijl links
Control-Capslock-pijl omhoog
Control-Capslock-pijl omlaag
Control-Shift-H
Control-Shift-K
K
Shift-K
J
Capslock-E
Capslock-Tab
Capslock-R
Capslock-A
Alt-Shift-M
Control-Shift-A
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Verlaat Tabel Mode
Verlaat Alle Tabel Modes
Cel Rechts
Cel Links
Cel Omhoog
Cel Omlaag
Einde van de rij
Begin van de rij
Bovenkant van Kolom
Onderkant van Kolom
Onderkant van Kolom
Bladwijzers Dialoog
Volgende Bladwijzer
Vorige Bladwijzer
Spring naar Bladwijzer
Element Eigenschappen
Pagina Navigatie
Vorige Positie
Automatisch Laden
Vernieuwen Schakelen
Internet Mode

De inhoud van Standaard Indeling

Internet Mode
Cursor Sneltoetsen
Diversen Sneltoetsen
Muis Sneltoetsen
Office Sneltoetsen
Gebruikersscherm Sneltoetsen
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Internet Mode

Onderwerp: Internet Mode
Internet Mode

L
Shift-L
B
Shift-B
X
Shift-X
C
Shift-C
F
Shift-F
E
Shift-E
R
Shift-R
Puntkomma
Shift-Puntkomma
Schuine streep
Shift-Schuine Streep
N
Shift-N
G
Shift-G
M
Shift-M
D
Shift-D
V
Shift-V
A
Shift-A
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
H
Shift-H
P
Shift-P
Q
Shift-Q
S
Shift-S
I
Shift-I
T
Shift-T
=
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Te Gebruiken Toets
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Internet Mode
Omschrijving
Volgende Link
Vorige Link
Volgende knop
Vorige knop
Volgende aankruisvak
Vorige aankruisvak
Volgende Combo Box
Vorige Combo Box
Volgende Besturing
Vorige Besturing
Volgend Invoerveld
Vorig Invoerveld
Volgende Radioknop
Vorige Radioknop
Volgend Oriëntatiepunt
Vorig Oriëntatiepunt
Volgende gespecifieerde besturing
Vorige gespecifieerde besturing
Volgend tekst
Vorige tekst
Volgende afbeelding
Vorige Afbeelding
Volgende Kader
Vorige kader
Volgende Verschillende lijn
Vorige verschillende lijn
Volgende Bezochte link
Vorige Bezochte link
Volgende anker
Vorige anker
Volgend veldset
Vorig veldset
Volgend Formulier
Vorige Formulier
Volgende koptekst
Vorige koptekst
Volgende paragraaf
Vorige paragraaf
Volgende Blokaanhaling
Vorige Blokaanhaling
Volgende Lijst
Vorige Lijst
Volgend Lijstelement
Vorig Lijstelement
Volgende Tabel
Vorige Tabel
Tabel Mode Ingaan

752 / 784

Handleiding

Internet Mode
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Control-Shift-_
Control-Shift-_
Capslock-pijl rechts
Capslock-pijl links
Capslock-pijl omhoog
Capslock-pijl omlaag
Control-Capslock-pijl rechts
Control-Capslock-pijl links
Control-Capslock-pijl omhoog
Control-Capslock-pijl omlaag
Control-Shift-H
Control-Shift-K
K
Shift-K
J
Capslock-E
Capslock-Tab
Capslock-R
Capslock-A
Alt-Shift-M
Control-Shift-A
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Verlaat Tabel Mode
Verlaat Alle Tabel Modes
Cel Rechts
Cel Links
Cel Omhoog
Cel Omlaag
Einde van de rij
Begin van de rij
Bovenkant van Kolom
Onderkant van Kolom
Onderkant van Kolom
Bladwijzers Dialoog
Volgende Bladwijzer
Vorige Bladwijzer
Spring naar Bladwijzer
Element Eigenschappen
Pagina Navigatie
Vorige Positie
Automatisch Laden
Vernieuwen Schakelen
Internet Mode
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Cursor Sneltoetsen

Onderwerp: Cursor Sneltoetsen

Omschrijving
Vorige Karakter
Karakter
Volgend Karkater
Vorig Woord
Woord
Volgend Woord
Vorige Lijn
Lijn
Volgende Lijn
Vorige Zin
Zin
Volgende Zin
Vorige Paragraaf
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Paragraaf

Te Drukken Toets
Niet gedefinieerd
Control-Numerieke-Pijl Links
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Control-Numerieke-Pijl Rechts
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Control-Numerieke-Midden
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Control-Numerieke-Pijl Omlaag
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Control-Numerieke-Pijl
Omhoog
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Control-Numerieke-Delete
Control-Numerieke-Plus

r

Cursor Sneltoetsen

Volgende Paragraaf
Boven naar Cursor
Cursor naar Onder
Links Van Cursor
Cursor Van Rechts
Unicode/Attribute
Positie
Schakel Signaal Cursor
Positie

Niet gedefinieerd
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Diversen Sneltoetsen

Onderwerp: Diversen Sneltoetsen
Diversen Sneltoetsen
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Te Drukken Toets
Control-Shift-W
Control-Shift-S
Control-Shift-T
Control-Insert-B
Control-Insert-S
Control-Insert-T
Control-Shift-M
Control-Shift-R
Insert-1
Control-ShiftApplicatie Help
Vraagteken
Veld Data
Control-Shift-D
Veld Naam
Control-Shift-N
Markering
Niet gedefinieerd
Tijd/Datum
Insert-T
Batterij Niveau
Insert-Q
Systeembalk
Insert-S
Volledig Scherm
Niet gedefinieerd
Menu Balk
Niet gedefinieerd
Standaard Knop
Numerieke-Delete
Elke Lijn
Niet gedefinieerd
Focus Titel
Niet gedefinieerd
Breedsprakigheidsdialoog
Insert-V
Menu
Control-\
Bewerk Woordenboeken
Control-Shift-E
Omzeilen
Insert-B
Stem Omlaag
Control-Alt-Pijl Omlaag
Stem Omhoog
Control-Alt-Pijl Omhoog
Selecteer Stem Instellingen
Control-Alt-Pijl Rechts
Selecteer Stem Parameters
Control-Alt-Pijl Links
Instellingen Verandering Attributen
Niet gedefinieerd
Instellingen Nummers
Insert-6
Instellingen Stem Toetsenbord
Insert-2
Instellingen Status Lijnfilter
Insert-3
Instellingen Hoofdletters Waarschuwing Insert-4
Schakel Formaat Waarschuwing
Insert-5
Stel Begin Formaat Waarschuwing
Niet gedefinieerd
Automatisch labellen
Insert-G
Label Veldnaam
Control-Insert-F
Stel Markeerkleur in
Niet gedefinieerd
Schakel Markering
Niet gedefinieerd
Stil
Niet gedefinieerd
Schakel Spreek Alles
Insert-A
Schakel Alle Stemmen(Huidig
Niet gedefinieerd
programma)
Schakel Alle Stemmen(globaal)
Niet gedefinieerd
Automatisch Cursor Detecteren
Control-Insert-C

r

Omschrijving
Lees Actief Scherm
Spreek Samenvatting
Titel/Status van Huidige App
Vooruitgangs- of schuifbalk
Statusbalk
Laatste Flash en Tooltip
Gemarkeerd Blok
Lees Tot Einde
Toets Omschrijver
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Diversen Sneltoetsen

Control-Windows-L
Insert-R
Insert-\
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Insert-7
Control-Insert-F4
Control-Shift-Insert-D
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Schakel Taal
Reclass
Herteken
Laad Set
Opslaan Set
Herladen App
App Status Schakelen
Afsluiten van Window-Eyes
Dump OSM
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Muis Sneltoetsen

Onderwerp: Muis Sneltoetsen

Omschrijving
Vorig Karakter
Karakter

Paragraaf
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Volgend Karakter
Vorige Woord
Woord
Volgend Woord
Vorige Lijn
Lijn
Volgende Lijn
Vorige Zin
Zin
Volgende Zin
Vorige Paragraaf

Te Drukken Toetsen
Numerieke-Pijl Links
Control-Insert-Numeriekmidden
Numerieke-Pijl Rechts
Insert-Numerieke-Pijl Links
Insert-Numeriek-Midden
Insert-Numerieke-Pijl Rechts
Numerieke-Pijl Omhoog
Numeriek-Midden
Numerieke-Pijl Omlaag
Insert-Numerieke-End
Insert-Numerieke-Pijl Omlaag
Insert-Numerieke-Pagina Omlaag
Control-Insert-Numerieke-End
Control-Insert-Numerieke-Pijl
Omlaag
Control-Insert-NumeriekePagina Omlaag
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Insert-Numeriek-Home
Insert-Numerieke-Pijl Omhoog
Insert-Numerieke-Pagina
Omhoog
Numerieke-Slash
Niet gedefinieerd
Numpad-Ster
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Insert-Numerieke-Slash
Niet gedefinieerd
Insert-Numerieke-Ster
Numerieke-Home
Numerieke-Pagina Omhoog
Numerieke-End
Numerieke-Pagina Omlaag
Control-Shift-Numerieke-Pijl
Omhoog
Control-Shift-Numerieke-Pijl
Omlaag
Control-Shift-Numerieke-Pijl
Links
Control-Shift-Numerieke-Pijl
Rechts
Alt-Insert-Numerieke-Home
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Muis Sneltoetsen

Volgende Paragraaf
Vorige Icoon
Icoon
Volgende Icoon
Vorige Clip
Clip
Volgende Clip

Enkele Klik Linkerknop
Enkele Klik Middelste Knop
Enkele Klik Rechterknop
Dubbele Klik Linkerknop
Dubbele Klik Middelste klik
Dubbele Klik Rechterklik
Schakel Linkerknop
Schakel Middelste Knop
Schakel Rechterknop
Linksboven
Rechtsboven
Links onder
Rechts Onder
Muis Omhoog
Muis Omlaag
Muis Links
Muis Rechts
Begin van de Lijn
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Muis Sneltoetsen

Einde van de Lijn
Boven naar Muis
Muis naar Onder
Links naar Muis
Muis naar Rechts
Positie
Unicode/Attribuut
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Zoeken
Verder Zoeken
Grensschakelaar
Slepen en Neerzetten
Schakel WE/Muis
Muis naar Focus
Cursor Naar Muis
Sync WE en Muis
Stuur Muis naar Scherm
Omschrijf Aanwijzer
Aanwijzer Vangen
Omhoog/omlaag spreken
Ga naar Gespecifieërde
Markering
Vorige Attribuut
Volgende Attribuut
Vorige Besturing
Volgende Besturing
Horizontaal Vastzetten
Vertikaal Vastzetten

Alt-Insert-Numerieke-End
Alt-Insert-Numerieke-Pijl
Omhoog
Alt-Insert-Numerieke-Pijl
Omlaag
Alt-Insert-Numerieke-Pijl Links
Alt-Insert-Numerieke-Pijl Rechts
Control-Insert-Numerieke-Plus
Control-Insert-NumeriekeDelete
Control-Shift-F
Insert-F
Control-Shift-B
Insert-Numerieke-Delete
Numerieke-Min
Insert-Numerieke-Plus
Numerieke-Plus
Insert-Numerieke-Min
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Alt-Numerieke-Midden

r

Handleiding

Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
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Office Sneltoetsen

Onderwerp: Office Sneltoetsen
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Omschrijving
Te drukken Toetsen
Volgende lijn
Alt-Punt
Vorige Lijn
Alt-Komma
Volgende
Alt-Apestroof
Spelling/Grammatica
Vorige Spelling/Grammatica Alt-Dubbele punt
Volgende Revisie
Alt-Rechter haakje sluiten
Vorige Revisie
Alt-Linker haakje open
Cel naar Rechts
Insert-Pijl Rechts
Cel naar Links
Insert-Pijl Links
Cel omhoog
Insert-PIjl Omhoog
Cel omlaag
Insert-PIjl omlaag
Naar Eerste Cel van de Rij Control-Insert-Pijl Links
Naar Laatste Cel van de Rij Control-Insert-PIjl Rechts
Naar Eerste Cel van de
Control-Insert-Pijl
Kolom
Omhoog
Naar Laatste Cel van de
Control-Insert-Pijl Omlaag
Kolom
Naar Cel Links Boven
Insert-Home
Naar Cel Rechts Onder
Insert-End
Rij
Shift-Insert-Pijl Omlaag
Vanaf Rij Start
Shift-Insert-Pijl Links
Rij Tot Einde
Shift-Insert-Pijl Rechs
Eerste Rij Cel
Shift-Insert-Pijl Omhoog
Kolom
Alt-Insert-Pijl omlaag
Vanaf Kolom Start
Alt-Insert-Pijl Links
Kolom tot Einde
Alt-Insert-Pijl Omlaag
Eerste Kolom Cel
Alt-Insert-Pijl Omhoog
Capslock-Numerieke Huidige Cel
Enter
Element Eigenschappen
Insert-E
Pagina Navigatie
Insert-Tab
Koppen en Totalen
Alt-Shift-H
Gemonitoorde Cellen
Alt-Shift-M
Gemonitoorde Cel 1
Alt-Shift-!
Gemonitoorde Cel 2
Alt-Shift-@
Gemonitoorde Cel 3
Alt-Shift-#
Gemonitoorde Cel 4
Alt-Shift-$
Gemonitoorde Cel 5
Alt-Shift-%
Gemonitoorde Cel 6
Alt-Shift-^
Gemonitoorde Cel 7
Alt-Shift-&
Gemonitoorde Cel 8
Alt-Shift-Ster
Gemonitoorde Cel 9
Alt-Shift-(
Gemonitoorde Cel 10
Alt-Shift-)
Alle Gemonitoorde Cellen Alt-Shift-A
Lees Totaal van Cel
Alt-Shift-T
Lees Commentaar
Alt-Shift-C
Lees Formule
Alt-Shift-F

r

Office Sneltoetsen

759 / 784

Handleiding

Office Sneltoetsen

Alt-Shift-P
Insert-C
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Vorige Cel
Outlook Calendar
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Handleiding

Gebruikersscherm Sneltoetsen

Onderwerp: Gebruikersscherm Sneltoetsen

Vi
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t W di
er
ne

Omschrijving
Te drukken Toetsen
Window 0
Alt-0
Window 1
Alt-1
Window 2
Alt-2
Window 3
Alt-3
Window 4
Alt-4
Window 5
Alt-5
Window 6
Alt-6
Window 7
Alt-7
Window 8
Alt-8
Window 9
Alt-9
Window 10
Niet gedefinieërd
Window 11
Niet gedefinieërd
Window 12
Niet gedefinieërd
Window 13
Niet gedefinieërd
Window 14
Niet gedefinieërd
Window 15
Niet gedefinieërd
Window 16
Niet gedefinieërd
Window 17
Niet gedefinieërd
Window 18
Niet gedefinieërd
Window 19
Niet gedefinieërd
Lees Elk Scherm
Niet gedefinieërd
Lees Actief Gebruikersscherm
Niet gedefinieërd
Selecteer Gebruikersscherm
Insert-F3
Gebruik Scherm Coördinaten
Insert-F4
Gebruikersscherm Boven Links
Insert-F5
Gebruikersscherm Onder Rechts Insert-F6
Gebruikersscherm Definitie
Insert-F7
Gebruikersscherm Status
Niet gedefinieërd
Lees Gebruikersscherm
Niet gedefinieërd
Coördinaten
Stel Gebruikersscherm Kleur in Niet gedefinieërd
Selecteer Hyperactief Scherm
Control-Shift-F3
Hyperactieve Scherm Coördinaten Control-Shift-F4
Hyperactief Scherm Boven Links Control-Shift-F5
Hyperactief Scherm Onder Rechts Control-Shift-F6
Hyperactief Scherm Definitie
Control-Shift-F7
Lees Coördinaten Hyperactief
Niet gedefinieërd
Scherm
Hyperactief Scherm Schakelaar Control-Shift-F8

r

Gebruikersscherm Sneltoetsen
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Handleiding

Laptop Indeling

Onderwerp: Laptop Indeling
Laptop Indeling

L
Shift-L
B
Shift-B
X
Shift-X
C
Shift-C
F
Shift-F
E
Shift-E
R
Shift-R
Puntkomma
Shift-Puntkomma
Schuine streep
Shift-Schuine Streep
N
Shift-N
G
Shift-G
M
Shift-M
D
Shift-D
V
Shift-V
A
Shift-A
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
H
Shift-H
P
Shift-P
Q
Shift-Q
S
Shift-S
I
Shift-I
T
Shift-T
=

r

Te Gebruiken Toets

Vi
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Internet Mode
Omschrijving
Volgende Link
Vorige Link
Volgende knop
Vorige knop
Volgende aankruisvak
Vorige aankruisvak
Volgende Combo Box
Vorige Combo Box
Volgende Besturing
Vorige Besturing
Volgend Invoerveld
Vorig Invoerveld
Volgende Radioknop
Vorige Radioknop
Volgend Oriëntatiepunt
Vorig Oriëntatiepunt
Volgende gespecifieerde besturing
Vorige gespecifieerde besturing
Volgend tekst
Vorige tekst
Volgende afbeelding
Vorige Afbeelding
Volgende Kader
Vorige kader
Volgende Verschillende lijn
Vorige verschillende lijn
Volgende Bezochte link
Vorige Bezochte link
Volgende anker
Vorige anker
Volgend veldset
Vorig veldset
Volgend Formulier
Vorige Formulier
Volgende koptekst
Vorige koptekst
Volgende paragraaf
Vorige paragraaf
Volgende Blokaanhaling
Vorige Blokaanhaling
Volgende Lijst
Vorige Lijst
Volgend Lijstelement
Vorig Lijstelement
Volgende Tabel
Vorige Tabel
Tabel Mode Ingaan
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Handleiding

Laptop Indeling

r

Control-Shift-_
Control-Shift-_
Capslock-pijl rechts
Capslock-pijl links
Capslock-pijl omhoog
Capslock-pijl omlaag
Control-Capslock-pijl rechts
Control-Capslock-pijl links
Control-Capslock-pijl omhoog
Control-Capslock-pijl omlaag
Control-Shift-H
Control-Shift-K
K
Shift-K
J
Capslock-E
Capslock-Tab
Capslock-R
Capslock-A
Alt-Shift-M
Control-Shift-A
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Verlaat Tabel Mode
Verlaat Alle Tabel Modes
Cel Rechts
Cel Links
Cel Omhoog
Cel Omlaag
Einde van de rij
Begin van de rij
Bovenkant van Kolom
Onderkant van Kolom
Onderkant van Kolom
Bladwijzers Dialoog
Volgende Bladwijzer
Vorige Bladwijzer
Spring naar Bladwijzer
Element Eigenschappen
Pagina Navigatie
Vorige Positie
Automatisch Laden
Vernieuwen Schakelen
Internet Mode
De inhoud van Laptop Indeling

Internet Mode
Cursor Sneltoetsen
Diversen Sneltoetsen
Muis sneltoetsen
Office Sneltoetsen
Gebruikersscherm Sneltoetsen

763 / 784

Handleiding

Internet Mode

Onderwerp: Internet Mode

Te Gebruiken Toets
L
Shift-L
B
Shift-B
X
Shift-X
C
Shift-C
F
Shift-F
E
Shift-E
R
Shift-R
Puntkomma
Shift-Puntkomma
Schuine streep
Shift-Schuine Streep
N
Shift-N
G
Shift-G
M
Shift-M
D
Shift-D
V
Shift-V
A
Shift-A
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
Niet gedefinieërd
H
Shift-H
P
Shift-P
Q
Shift-Q
S
Shift-S
I
Shift-I
T
Shift-T
=
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t W di
er
ne

Omschrijving
Volgende Link
Vorige Link
Volgende knop
Vorige knop
Volgende aankruisvak
Vorige aankruisvak
Volgende Combo Box
Vorige Combo Box
Volgende Besturing
Vorige Besturing
Volgend Invoerveld
Vorig Invoerveld
Volgende Radioknop
Vorige Radioknop
Volgend Oriëntatiepunt
Vorig Oriëntatiepunt
Volgende gespecifieerde besturing
Vorige gespecifieerde besturing
Volgend tekst
Vorige tekst
Volgende afbeelding
Vorige Afbeelding
Volgende Kader
Vorige kader
Volgende Verschillende lijn
Vorige verschillende lijn
Volgende Bezochte link
Vorige Bezochte link
Volgende anker
Vorige anker
Volgend veldset
Vorig veldset
Volgend Formulier
Vorige Formulier
Volgende koptekst
Vorige koptekst
Volgende paragraaf
Vorige paragraaf
Volgende Blokaanhaling
Vorige Blokaanhaling
Volgende Lijst
Vorige Lijst
Volgend Lijstelement
Vorig Lijstelement
Volgende Tabel
Vorige Tabel
Tabel Mode Ingaan

r

Internet Mode
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Handleiding

Internet Mode

r

Control-Shift-_
Control-Shift-_
Capslock-pijl rechts
Capslock-pijl links
Capslock-pijl omhoog
Capslock-pijl omlaag
Control-Capslock-pijl rechts
Control-Capslock-pijl links
Control-Capslock-pijl omhoog
Control-Capslock-pijl omlaag
Control-Shift-H
Control-Shift-K
K
Shift-K
J
Capslock-E
Capslock-Tab
Capslock-R
Capslock-A
Alt-Shift-M
Control-Shift-A

Vi
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Verlaat Tabel Mode
Verlaat Alle Tabel Modes
Cel Rechts
Cel Links
Cel Omhoog
Cel Omlaag
Einde van de rij
Begin van de rij
Bovenkant van Kolom
Onderkant van Kolom
Onderkant van Kolom
Bladwijzers Dialoog
Volgende Bladwijzer
Vorige Bladwijzer
Spring naar Bladwijzer
Element Eigenschappen
Pagina Navigatie
Vorige Positie
Automatisch Laden
Vernieuwen Schakelen
Internet Mode
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Handleiding

Cursor Sneltoetsen

Onderwerp: Cursor Sneltoetsen

Te Gebruiken Toets
Control-Capslock-M
Control-Capslock-Komma
Control-Capslock-Punt
Control-Capslock-J
Control-Capslock-K
Control-Capslock-L
Control-Capslock-U
Control-Capslock-I
Control-Capslock-O
Alt-Capslock-J
Alt-Capslock-K
Alt-Capslock-L
Alt-Capslock-U
Alt-Capslock-I
Alt-Capslock-O
Shift-Capslock-I
Shift-Capslock-K
Shift-Capslock-J
Shift-Capslock-L
Control-Delete
Control-=
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Omschrijving
Vorig Karakter
Karakter
Volgend Karakter
Vorig Woord
Woord
Volgend Woord
Vorige Lijn
Lijn
Volgende Lijn
Vorige Zin
Zin
Volgende Zin
Vorige Paragraaf
Paragraaf
Volgende Paragraaf
Boven naar Cursor
Cursor naar Onder
Links Van Cursor
Cursor Van Rechts
Unicode/Attribute
Positie
Schakel Signaal Cursor
Positie

r

Cursor Sneltoetsen

Niet gedefinieerd
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Handleiding

Diversen Sneltoetsen

Onderwerp: Diversen Sneltoetsen

Te gebruiken toets
Control-Shift-W
Control-Shift-S
Control-Shift-T
Control-Capslock-B
Control-Capslock-S
Control-Capslock-T
Control-Shift-M
Control-Shift-R
Capslock-1
Control-Shift-?
Control-Shift-D
Control-Shift-N
Control-Capslock-H
Capslock-T
Capslock-Q
Capslock-S
Alt-Capslock-S
Niet gedefinieerd
Capslock-D
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Capslock-V
Control-\
Control-Shift-E
Capslock-B
Control-Alt-Pijl
omlaag
Control-Alt-Pijl
omhoog
Control-Alt-Pijl
rechts
Control-Alt-Pijl links
Control-Capslock-A
Capslock-N
Capslock-2
Capslock-3
Capslock-4

Vi
Vi de
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Omschrijving
Lees Actief Scherm
Spreek Samenvatting
Titel/Status van Huidige App
Vooruitgangs- of schuifbalk
Statusbalk
Laatste Flash en Tooltip
Gemarkeerd Blok
Lees Tot Einde
Toets Omschrijver
Applicatie Help
Veld Data
Veld Naam
Markering
Tijd/Datum
Batterij Niveau
Systeembalk
Volledig Scherm
Menubalk
Standaardknop
Elke Lijn
Focus Titel
Breedsprakigheidsdialoog
Menu
Bewerk Woordenboeken
Omzeilen
Stem Omlaag

r

Diversen Sneltoetsen

Stem Omhoog

Selecteer Stem Instellingen

Instellingen Stem Parameter
Instellingen Verandering Attributen
Instellingen Nummers
Instellingen Stem Toetsenbord
Instellingen Status Lijnfilter
Instellingen Hoofdletters
Waarschuwing
Schakel formaat Waarschuwing
Stel Begin Formaat Waarschuwing
Automatisch labellen
Label Veldnaam
Stel Markeerkleur in
Roteer Markeer
Stil
Schakel Spreek Alles
Schakel Alle Stemmen (huidig

Capslock-5
Capslock-6
Capslock-G
Control-Capslock-F
Shift-Capslock-H
Alt-Capslock-H
Niet gedefinieerd
Capslock-A
Control-Capslock-V
768 / 784

Handleiding

Diversen Sneltoetsen

Alt-Capslock-V
Control-Capslock-C
Control-Windows-L
Capslock-R
Capslock-\
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Control-Capslock-F4
Control-ShiftCapslock-D
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programma)
Schakel Alle Stemmen (algemeen)
Automatisch Detecteren Cursor
Wissel Taal
Reclass
Hertekenen
Laad Set
Opslaan Set
Herlaad App
App Status Rotor
Window-Eyes Afsluiten
Dump OSM
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Handleiding

Muis sneltoetsen

Onderwerp: Muis sneltoetsen

Te gebruiken toets
Capslock-M
Capslock-,
Capslock-.
Capslock-J
Capslock-K
Capslock-L
Capslock-U
Capslock-I
Capslock-O
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Capslock-7
Capslock-8
Capslock-9
Capslock-;
Niet gedefinieerd
Capslock-'
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Shift-Capslock-:
Niet gedefinieerd
Shift-Capslock-"
Capslock-Home
Capslock-Pagina Omhoog
Capslock-End
Capslock-Pagina Omlaag
Alt-Capslock-Pijl Omhoog
Alt-Capslock-Pijl Omlaag
Alt-Capslock-Pijl Links
Alt-Capslock-Pijl Rechts
Control-Capslock-Home
Control-Capslock-End
Control-Shift-Capslock-I
Control-Shift-Capslock-K
Control-Shift-Capslock-J
Control-Shift-Capslock-L
Control-Capslock-=
Control-Capslock-Delete
Control-Shift-F
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Omschrijving
Vorig Karakter
Karakter
Volgend Karakter
Vorig Woord
Woord
Volgend Woord
Vorige Lijn
Lijn
Volgende Lijn
Vorige Zin
Zin
Volgende Zin
Vorige Paragraaf
Paragraaf
Volgende Paragraaf
Vorig Icoon
Icoon
Volgend Icoon
Vorige Clip
Clip
Volgende Clip
Enkele Linkerklik knop
Enkele Middelste Klik Knop
Enkele Rechterklik Knop
Dubbele Linkerklik Knop
Dubbele Middelste Klik Knop
Dubbele Rechterklik Knop
Schakel Links Knop
Schakel Middelste Knop
Schakel Rechter Knop
Boven Links
Boven Rechts
Onder Links
Onder Rechts
Muis Omhoog
Muis Omlaag
Muis Links
Muis Rechts
Begin van de Lijn
Einde van de Lijn
Muis naar Bovenkant
Muis naar Onderkant
Muis naar Links
Muis naar Rechts
Positie
Unicode/Attributen
Zoeken

r

Muis sneltoetsen
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Handleiding

Muis sneltoetsen

Capslock-F
Control-Shift-B
Capslock-Delete
Control-Capslock-Capslock-Shift-Capslock-_
Control-Shift-Capslock-_
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Alt-Capslock-8
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
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Verder Zoeken
Schakel Grens
Verplaatsen en Neerzetten
Schakel Tussen WE/Muis
Muis Naar Focus
Cursor Naar Muis
Sync WE en Muis
Routeer Muis naar Scherm
Omschrijf Aanwijzer
Vang Aanwijzer
Omhoog omlaag Spreken
Routeer naar Gespecifieërd
Element
Vorige Attributen
Volgende Attributen
Vorig Besturingselement
Volgend Besturingselement
Horizontaal Vastzetten
Verticaal Vastzetten
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Handleiding

Office Sneltoetsen

Onderwerp: Office Sneltoetsen
Office Sneltoetsen

r

Te drukken toets
Alt-.
Alt-,
Alt-'
Alt-;
Alt-]
Alt-[
Capslock-Pijl Rechts
Capslock-Pijl Links
Capslock-Pijl Omhoog
Capslock-Pijl Omlaag
Control-Capslock-Pijl Links
Control-Capslock-Pijl Rechts
Control-Capslock-Pijl Omhoog
Control-Capslock-Pijl Omlaag
Capslock-Home
Capslock-End
Shift-Capslock-Pijl Omlaag
Shift-Capslock-Pijl Links
Shift-Capslock-Pijl Rechts
Shift-Capslock-Pijl Omhoog
Alt-Capslock-Pijl Omlaag
Alt-Capslock-Pijl Links
Alt-Capslock-Pijl Rechts
Alt-Capslock-Pijl Omhoog
Capslock-Numerieke -Enter
Capslock-E
Capslock-Tab
Alt-Shift-H
Alt-Shift-M
Alt-Shift-!
Alt-Shift-@
Alt-Shift-#
Alt-Shift-$
Alt-Shift-%
Alt-Shift-^
Alt-Shift-&
Alt-Shift-*
Alt-Shift-(
Alt-Shift-)
Alt-Shift-A
Alt-Shift-T
Alt-Shift-C
Alt-Shift-F
Alt-Shift-P
Capslock-C
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Omschrijving
Volgende Lijn
Vorige Lijn
Volgende Spelling/Grammatica
Vorige Spelling/Grammatica
Volgende Revisie
Vorige Revisie
Cel Rechts
Cel Links
Cel Omhoog
Cel Omlaag
Naar Eerste Cel van Rij
Naar Laatste Cel van Rij
Naar Eerste Cel van Kolom
Naar Laatste Cel van Kolom
Naar Cel Links Boven
Naar Cel Rechts Onder
Rij
Van Begin Rij
Rij tot Einde
Eerste Rij Cel
Kolom
Van Begin Kolom
Kolom tot Einde
Eerste Kolom Cel
Huidige Cel
Element Eigenschappen
Pagina Navigatie
Koppen en Totalen
Gemonitoorde Cellen
Gemonitoorde Cel 1
Gemonitoorde Cel 2
Gemonitoorde Cel 3
Gemonitoorde Cel 4
Gemonitoorde Cel 5
Gemonitoorde Cel 6
Gemonitoorde Cel 7
Gemonitoorde Cel 8
Gemonitoorde Cel 9
Gemonitoorde Cel 10
Alle Gemonitoorde Cellen
Lees Totaal van Cel
Lees Commentaar
Lees Formule
Vorige Cel
Outlook Agenda
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Handleiding

Gebruikersscherm Sneltoetsen

Onderwerp: Gebruikersscherm Sneltoetsen

Te Gebruiken toets
Alt-0
Alt-1
Alt-2
Alt-3
Alt-4
Alt-5
Alt-6
Alt-7
Alt-8
Alt-9
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Capslock-F3
Capslock-F4
Capslock-F5
Capslock-F6
Capslock-F7
Niet gedefinieerd
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Omschrijving
Window 0
Window 1
Window 2
Window 3
Window 4
Window 5
Window 6
Window 7
Window 8
Window 9
Window 10
Window 11
Window 12
Window 13
Window 14
Window 15
Window 16
Window 17
Window 18
Window 19
Lees elk Scherm
Lees Actief Gebruikersscherm
Selecteer Gebruikersscherm
Gebruikersscherm Coördinaten
Gebruikersscherm Boven Links
Gebruikersscherm Rechts Onder
Gebruikersscherm Definitie
Gebruikersscherm Status
Lees Gebruikersscherm
Coördinaten
Stel Kleur Gebruikersscherm in
Selecteer Hyperactief Scherm
Hyperactief Scherm Coördinaten
Hyperactief Scherm Boven Links
Hyperactief Scherm Onder Rechts
Hyperactief Scherm Definitie
Lees Hyperactief Scherm
Coördinaten
Hyperactief Scherm Schakelaar

r

Gebruikersscherm Sneltoetsen

Niet gedefinieerd
Niet gedefinieerd
Control-Shift-F3
Control-Shift-F4
Control-Shift-F5
Control-Shift-F6
Control-Shift-F7
Niet gedefinieerd
Control-Shift-F8
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Handleiding

Eindgebruikerovereenkomst

Onderwerp: Eindgebruikerovereenkomst
Eindgebruikerovereenkomst
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Eindgebruikersovereenkomst
GW Micro, Inc.
Licentie Overeenkomst
Deze gebruiksrechtsovereenkomst ("overeenkomst") is een rechtsgeldige overeenkomst
tussen u en GW MICRO, INC. ("GW MICRO'), een Indiana corporation. Deze overeenkomst
van kracht uw gebruik van de Window-Eyes(tm)-software die u hebt aangeschaft. De
Window-Eyes(tm) software en de digitale inhoud zijn ook genoemd in deze overeenkomst
de "gelicentieerde materialen."
Deze overeenkomst mogelijk niet, in een deel, gekopieerde, foto gekopieerd,
gereproduceerd, worden omgezet in getallen, of worden teruggebracht tot een
elektronische medium of machine-readable formulier of andere alternatieve indeling
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GW MICRO, Inc.
Licentie garantie beperkingen en informatie voor het afgesproken op aantal gebruikers op
basis van de laatste factuur voor de serie nummer opgegeven op deze media, waarnaar
wordt verwezen in deze overeenkomst als de gerechtigd licentie COUNT, subsists in een
van de volgende licentie paragrafen:
1a. LICENTIE VOOR ÉÉN GEBRUIKER. GW MICRO verlenen u één licentie in de
gelicentieerde stoffen. U mag de stoffen gelicentieerde installeren op zo veel computers
als nodig is zolang u de enige gebruiker van de gelicentieerde stoffen. Installatie voor
gebruik of gebruikt, van de gelicentieerde stoffen door een persoon of entiteit anders
dan u een schending van deze overeenkomst. De licentie die verleend hieronder is een
persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, geen recht op het verlenen
van sublicenses, gebruik van de stoffen gelicentieerde overeenkomstig de voorwaarden en
bepalingen van deze overeenkomst. Deze licentie verloopt niet zo lang u de bepalingen
van deze overeenkomst naleeft. De gelicentieerde stoffen behoren computersoftware,
maar ook bijbehorende media, gedrukte materialen en "on line" of elektronische
documentatie.
1b. SITE-LICENTIE. GW MICRO verleent u een sitelicentie gerechtigd licentie aantal in de
gelicentieerde stoffen. U mag de stoffen gelicentieerde installeren op zo veel computers
als nodig is zo lang alleen de gerechtigd licentie aantal van het individu bevoegd zijn te
gebruiken van de gelicentieerde stoffen. In het geval dat u de gelicentieerde materialen
op meerdere computers installeert, moeten dergelijke machines worden gevonden op
dezelfde locatie. In het geval van scholen, universiteiten, leren/zelfstudie instellingen en
bedrijven met meerdere vestigingen is deze sitelicentie alleen geldig voor slechts één
vestiging en/of locatie. Extra site licenties moeten worden opgehaald om te installeren de
gelicentieerde materialen op meerdere vestigingen. Installatie van de gelicentieerde
materialen voor gebruik door meer dan de licentie gerechtigd aantal gebruikers van een
schending van deze overeenkomst. Het gebruik van de gelicentieerde materialen voor
gebruik door meer dan de licentie gerechtigd aantal gebruikers van een schending van
deze overeenkomst. De licentie die verleend hieronder is een niet-exclusieve en nietoverdraagbare licentie, geen recht op het verlenen van sublicenses, gebruik van de
stoffen gelicentieerde overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van deze
overeenkomst. Deze licentie verloopt niet zo lang u de bepalingen van deze
overeenkomst naleeft. De gelicentieerde stoffen behoren computersoftware, maar ook
bijbehorende media, gedrukte materialen en "on line" of elektronische documentatie.
1c. AGENTSCHAP DE LICENTIE. GW MICRO verleent u een licentie agentschap in de
gelicentieerde stoffen. U mag de stoffen gelicentieerde installeren op zo veel computers
als nodig is zo lang alleen de gerechtigd licentie aantal van het individu bevoegd zijn te
gebruiken van de gelicentieerde stoffen. Om meer dan de gerechtigd licentie aantal
gebruikers te gebruiken van de gelicentieerde stoffen moeten extra licenties worden
verkregen. Installatie van de gelicentieerde materialen voor gebruik door meer dan de
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licentie gerechtigd aantal gebruikers van een schending van deze overeenkomst. Het
gebruik van de gelicentieerde materialen voor gebruik door meer dan de licentie
gerechtigd aantal gebruikers van een schending van deze overeenkomst. De licentie die
verleend hieronder is een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, geen recht op
het verlenen van sublicenses, gebruik van de stoffen gelicentieerde overeenkomstig de
voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. Deze licentie verloopt niet zo lang u
de bepalingen van deze overeenkomst naleeft. De gelicentieerde stoffen behoren
computersoftware, maar ook bijbehorende media, gedrukte materialen en "on line" of
elektronische documentatie.
1d. NETWERK-LICENTIE. GW MICRO verlenen u een licentie Wide Area Network in de
gelicentieerde stoffen. De licentie gerechtigd aantal gebruikers gebruik van de stoffen
gelicentieerde bent gemachtigd, maar u mag alleen de gelicentieerde materialen op één
servercomputer op de ene locatie installeren. Om meer dan de gerechtigd licentie aantal
gebruikers te gebruiken van de gelicentieerde stoffen moeten extra licenties worden
verkregen. Installatie van de gelicentieerde stoffen op de server voor meer dan één
computer is een schending van deze overeenkomst. Het gebruik van de gelicentieerde
materialen voor gebruik door meer dan de licentie gerechtigd aantal gebruikers van een
schending van deze overeenkomst. De licentie die verleend hieronder is een nietexclusieve en niet-overdraagbare licentie, geen recht op het verlenen van sublicenses,
gebruik van de stoffen gelicentieerde overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van
deze overeenkomst. Deze licentie verloopt niet zo lang u de bepalingen van deze
overeenkomst naleeft. De gelicentieerde stoffen behoren computersoftware, maar ook
bijbehorende media, gedrukte materialen en "on line" of elektronische documentatie.
2. SOFTWARE PROTECTIE. De gelicentieerde stoffen zijn eigendom van GW MICRO en
vertrouwelijke informatie- en handels geheimen van GW MICRO bevatten. U akkoord met
gebruik van de gelicentieerde materialen alleen zoals bepaald in deze overeenkomst en
willen niet de gelicentieerde materialen beschikbaar stellen aan derden zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van GW MICRO. Is niet verhuren, leasen,
sublicense, uitlenen, verkopen winstbejag, distribueren of anders verspreiden de
gelicentieerde stoffen. U kan niet reverse-engineering, decompileren of disassembleren
van de gelicentieerde stoffen. U mag één kopie maken van de gelicentieerde materialen
voor reserve doeleinden alleen; een andere kopie of exemplaren van de gelicentieerde
materialen strikt onbevoegde zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
GW MICRO. Hoewel Window Eyes ontbreekt in de kopie in de Verenigde Staten (de andere
landen kunnen gelden) beschermd, wordt een uniek serie nummer is toegewezen aan uw
exemplaar van Window Eyes en in uw naam is geregistreerd. U instemmen met
http://www.gwmicro.com/upgrade, gaat u naar of GW MICRO op 260-489-3671, vragen en
uw exemplaar van de gelicentieerde stoffen zo snel mogelijk te registreren.
Deze overeenkomst toepassing niet elke kopie van de gelicentieerde stoffen die is of deel
gaat uitmaken van het publieke domein niet de schuld van uw eigen.
3. SUPPORT EN SOFTWARE UPDATES. GW MICRO bevindt zich onder geen enkele
verplichting voor productondersteuning ("support") van de gelicentieerde materialen of te
geven u met de updates, correcties, builds of fout correcties ("software updates"). Op het
goeddunken van GW MICRO zal elk besluit waarmee u ondersteuning en/of softwareupdates worden gemaakt. In de gebeurtenis GW MICRO kiest waarmee u dergelijke
ondersteuning en/of software-updates, wordt dergelijke ondersteuning en/of softwareupdates beschouwd deel van de gelicentieerde materialen voor alle doeleinden hieronder.
4. BEPERKTE GARANTIE; ALLE ANDERE GARANTIES DISCLAIMED. GW MICRO garandeert dat
de oorspronkelijke software media vrij van fouten in materiaal en samenstelling, ervan
uitgaande dat gebruik in overeenstemming met het ontworpen en/of beoogde gebruik van
de gelicentieerde stoffen, voor een periode van 30 dagen vanaf de datum van inkoop is.
Als er een fout optreedt in deze periode, mag u uw exemplaar van de software media
retourneren naar GW Micro, Inc., samen met een datum aankoop bewijs van. GW MIRCRO
wordt vervangen door de gratis stoffen gelicentieerde na ontvangst van dergelijke
aankoop bewijs van. U STEMT ERMEE IN DAT U INSTALLEERT EN DE GELICENTIEERDE
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MATERIALEN VOOR UW EIGEN RISICO GEBRUIKT. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE
GARANTIE VAN 30 DAGEN DAT IN DEZE OVEREENKOMST WORDT GELEVERD, DE
GELICENTIEERDE MATERIALEN WORDEN GELEVERD DOOR GW MICRO ' ALS-IS ' EN ZONDER
ANDERE GARANTIES. GW MICRO WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF EXPLICIET OF
IMPLICIET. IN HET GEVAL DAT STEUN EN/OF SOFTWARE-UPDATES WORDEN GELEVERD DOOR
GW MICRO, ZULLEN DERGELIJKE STEUN EN/OF SOFTWARE-UPDATES GEEN MAKEN
GARANTIE, TERM OF VOORWAARDE MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE MATERIALEN.
IN HET GEVAL DAT DE GELICENTIEERDE MATERIALEN GEBREKEN ZIJN, MOET U AKKOORD
GAAN ERVAN UIT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD,
EN/REPARATIE OF CORRECTIES. DIT GEDEELTE VAN DE VRIJWARINGS VERKLARING GARANTIE
GELDT NIET VOOR U ALS U ZICH BEVINDT IN EEN BEVOEGDHEID DIE DE UITSLUITING VAN
IMPLICIETE GARANTIES NIET ZIJN TOEGESTAAN.
5. VERLOOP EN DE BEËINDIGING. De rechten die aan u zijn verleend gebruik van de
gelicentieerde materialen worden verleend voorwaarde op uw blijvende bezit de licentie
is meegeleverd en uw voortdurende terecht op het gebruik van de gelicentieerde
materialen die u hebt aangeschaft. Uw rechten voor gebruik van de gelicentieerde stoffen
zullen onmiddellijk, verlopen zonder voorafgaande kennisgeving van GW de MICRO, in het
geval dat u strijd zijn met een van de voorwaarden en bepalingen van deze
overeenkomst. Op beëindiging van deze overeenkomst akkoord u met de gelicentieerde
stoffen vernietigen en anders worden uw exemplaar van de stoffen gelicentieerde
onbruikbaar. De verplichtingen van deze overeenkomst de beëindiging van deze
overeenkomst zullen overleven en zullen toepassen op de gelicentieerde stoffen
ongeacht haar integratie door u in andere programma's die niet door GW MICRO verschaft.
6. EIGENDOM EN AUTEURSRECHT. Alle rechten, titel en intellectuele eigendomsrechten op
de gelicentieerde materialen en alle verwante documenten zullen blijven eigendom en/of
gecontroleerde uitsluitend door GW MICRO. GW MICRO behoudt zich alle rechten in de
gelicentieerde materialen die u niet expliciet zijn verleend onder deze overeenkomst. U
ERKENT DAT HET GW MICRO BURGERLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE SANCTIES VOOR DE
ONGEOORLOOFDE REPRODUCTIE EN/OF VERDELING VAN DE GELICENTIEERDE MATERIALEN
KAN NASTREVEN
7. TOEWIJZING. Uw rechten onder deze overeenkomst mag niet worden toegewezen door
u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GW MICRO ontvangen. GW MICRO
vrij deze overeenkomst kunnen overdragen, in dat geval moeten deze overeenkomst zal
worden bindend voor de assignee van GW MICRO.
8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. GW MICRO NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE
VERLIES, SCHADE OF SCHADE, EEN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLG
SCHADE OF ANDERSZINS, DIE VOORTKOMT UIT ELKE LETSEL, VERLIES, BESCHADIGING OF
ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE SOORT OF DE AARD VAN, DIE ZIJN GEMAAKT DOOR,
BEOORDEELD, VERKLAARD TEGEN OF U OF EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, OPGELEGD
GEPAARD UIT, IN VERBAND MET OF DIE HET RESULTAAT UIT PRODUCTIE, GEBRUIK OF
VERKOOP VAN DE GELICENTIEERDE MATERIALEN. U ZAL VERDEDIGEN EN SCHADELOOS GW
MICRO UIT EN TEGEN ALLE EN ALLE VERPLICHTINGEN, SCHADE, KOSTEN, KOSTEN OF
VERLIEZEN DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE MATERIALEN, UW
NALATIGHEID, DE SCHENDING VAN DE WETTEN OF REGELGEVING, EN/OF DE SCHENDING
VAN ENIGE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN GW MICRO MAXIMAAL HET DOOR U VOOR DE GELICENTIEERDE
MATERIALEN BETAALDE BEDRAG. GW MICRO NOCH EEN VAN HAAR WERKNEMERS VERLEENT
GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, OF WORDT AANGENOMEN DAT EVENTUELE
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID,
VOLLEDIGHEID OF NUT VAN EEN GEGEVENS, APPARAAT, PRODUCT OF PROCES OPENBAAR
GEMAAKT OF VERTEGENWOORDIGT DIE HET GEBRUIK ERVAN NIET ZOU SCHENDEN
PARTICULIER EIGENDOM RECHTEN.
9. TOEPASSELIJK RECHT; OPHEFFING VAN DE EVALUATIE VERSIE DOOR JURY RECHT SPRAAK.
Deze overeenkomst wordt beheerst door de interne wetten van de staat van Indiana
zonder effect aan de beginselen van conflict van wetten. U aangegaan onderwerpt zich
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aan de exclusieve bevoegdheid van de staat recht banken die zitting in Allen County
(Indiana), en/of de federale recht banken in de noordelijke (district) van Indiana oplossen
van eventuele geschillen ontstaan onder deze overeenkomst. U opheffing hierbij van alle
rechten en/of recht op proces door jury recht spraak in verband met enig conflict die rijst
uit of betrekking heeft op welke manier deze overeenkomst of de materialen licentie is
meegeleverd.
10. Algemene. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en GW
MICRO en vervangt alle voorgaande of huidige afspraken of afspraken, mondelinge of
schriftelijke. De fout of de vertraging van GW MICRO uitoefening van zijn rechten onder
deze overeenkomst of op elke overtreding van deze overeenkomst mag niet worden
beschouwd als een opheffing van die rechten of van het lek. Deze overeenkomst kan
worden aangepast of gewijzigd door GW Micro, Inc. zonder kennisgeving. GW Micro, Inc.
is niet verantwoordelijk voor eventuele typografische fouten of fouten van de
interpretatie van deze overeenkomst of andere gegevens gemaakt en/of onderhouden
door GW MICRO. Indien enige bepaling van deze overeenkomst is ongeldig of niet uit te
voeren door een recht bank of andere autoriteit, dat de bepaling worden kracht voor
zover maximaal is toegestaan en dergelijke invaliditeit of unenforceability zullen geen
invloed op de geldigheid of toepasbaarheid van een andere bepaling in deze
overeenkomst is opgenomen.
(c) 2013 GW Micro, Inc. - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
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Onderwerp: Contact Informatie
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GW Micro, Inc.
725 Airport North Office Park
Fort Wayne, IN 46825
Phone: 260-489-3671
FAX: 260-489-2608
WWW: www.gwmicro.com
FTP: ftp.gwmicro.com
E-MAIL: support@gwmicro.com
Twitter: www.twitter.com/gwmicro
Facebook: http://www.facebook.com/pages/GW-Micro-Inc/63367531676?
sid=f63ac65bba367c1334daa8b4d73678cf&ref=search
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