Handleiding:

ElineSpreekt is de meest eenvoudige iPad communicatie app ter wereld en helpt
mensen die niet of beperkt kunnen praten makkelijk communiceren middels
pictogram, beeld, video & tekst communicatie. Professionals, familie & verzorgers
kunnen op afstand real-time samenwerken in hetzelfde gebruikersprofiel.

In dit informatiepakket vindt je een stap voor stap uitleg van de app zelf en het
gebruik ervan.

Functionaliteit
Cloud based (realtime synchronisatie & opslag)
Wijzigen op afstand - vanaf iedere iPad
Picto standaarden ( Mulberry Imagine Sclera )
Communicatie met woordvoorspelling
Persoonlijk maken (eigen beeldverhalen foto's, video's & geluidsopnamen)
Streaming music & video (YouTube)
Automatische beeldherkenning (Google Vision)
Gratis resources - templates & gedeelde bibliotheken
Beschikbaar in de talen Nederlands, Engels en Duits
Vrije tegel opmaak: beeld, achtergrondkleur, titel tekst & titel kleur
Natuurlijke stemmen
Eenvoudig zinnen maken
AVG/GDPR compliant

Starten met de app: Installeren

Stap 1 Benodigdheden:
Voor ElineSpreekt heb je een Ipad nodig waar minstens IOS 13.0
op draait en die een verbinding heeft met internet. Daarnaast heb
je een apple account nodig om hem te kunnen downloaden

Stap 2 Downloaden en installeren:
Op de Apple store kun je ElineSpreekt vinden onder: ElineSpreekt
AAC. Door te drukken op het download icoontje wordt de app
gelijk geïnstalleerd op je Ipad.

Stap 3 Nieuw account aanmaken:
Open de app en klik op “account aanmaken”. Vul vervolgens een email
adres en een wachtwoord in

Starten met de app: Persoonlijke instelling

Stap 4: Kies de taal
ElineSpreekt heeft een aantal vooraf geïnstalleerde taal mogelijkheden
(Nederlands, Engels en Duits)
Stap 5: Kies de stem
Er zijn vele mogelijkheden qua stem. Dit heb je zelf in de hand door
verschillende stem/taalpakketten te downloaden op je ipad. ElineSpreekt
gebruikt deze vervolgens in de app.
Stap 6: Kies het raster van de tegels
Keuze tussen 3x4, 4x5 of 5x9 tegels. Naar gelang de behoefte van de
gebruiker (meer ruimte of overzicht). Je kunt later via “instellingen” het
raster van een speciﬁeke pagina nog wijzigen.

Starten met de app: Gebruik

Druk op een pictogram:
De betekenis van het pictogram wordt uitgesproken + komt het pictogram
zelf in de balk bovenin te staan. Door nog eens op de balk te drukken
wordt het wederom uitgesproken. Zodoende kun je een reeks aan
pictogrammen achter elkaar zetten en de zin dan laten uitspreken
De blauwe knop (<-):
Door op de blauwe knop te drukken ga je terug naar de vorige pagina of
categorie. De reeks picto’s blijft in de balk staan
De rode knop (X):
Door eenmalig op de knop te drukken haal je de meest recente picto weg
(backspace functie). Door langer op de knop te drukken maak je heel de
balk leeg (reeks weg)

Starten met de app: Bewerk Modus
Druk op het slotje

om in bewerk modus te komen:

Door een som op te lossen kom je in bewerkmodus. Zodra je dit hebt
gedaan kun je naar:

Instellingen: nu kun je persoonlijke instellingen veranderen (proﬁel, stem,
algemeen, media, analytics) en ondersteuning zoeken (help, over)
Verplaatsen: door deze knop aan te raken, kun je tegels verplaatsen naar een
andere plek in het raster
Raster: via deze knop kun je de rastergrootte veranderen (dit geldt alleen voor
deze pagina/categorie)
Nieuwe tegel: door op het plusje te drukken (alleen zichtbaar op een lege
plaats van de pagina) kun je een nieuwe tegel aanmaken

Tegel maken: Opties

ElineSpreekt heeft erg veel mogelijkheden tot communiceren maar heeft die
ook zo logisch en eenvoudig mogelijk gemaakt. Met de onderstaande opties
in tegels bouw je jouw eigen communicatie omgeving
Categorie: een categorie is eigenlijk een nieuwe pagina met lege plekken
voor nieuwe tegels. Door deze categorie goed te benoemen en speciﬁek te
vullen, bouw je een eigen bibliotheek op
Beeld: elke soort afbeelding, picto, emoticons kun je hier toevoegen en
koppelen aan een titel die uitgesproken kan worden
Video: ﬁlmpjes die je zelf opgenomen hebt of opgeslagen op je ipad
Audio: een gesproken tegel met je eigen stem gekoppeld aan elke afbeelding
die je wilt
YouTube: door een link vanuit youtube te kopiëren voeg je hier favoriete
youtube content toe met een eigen afbeelding
Tekst: speciaal voor de snelle interacties waarin tekst omgezet moet worden
naar spraak

Tegel maken: Categorie

Layout: kies hier het raster dat je wil hanteren binnen de categorie die je
aanmaakt
Titel invoeren: voer hier de titel in van de categorie
Plus icon: door op deze knop te drukken kun je een afbeelding toevoegen aan
de tegel → deze kies je aan de rechterkant van het scherm

Afbeelding keuzes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Picto systemen (Sclera, Imagine, Mulberry)
Foto (nemen of uit galerij kiezen)
Internet afbeelding (zoeken met zoekbalk)
Emoticons
Zelf tekening maken
Kleur kiezen

Toevoegen categorie annuleren
Toevoegen bevestigen (scherm sluit en tegel wordt zichtbaar)

Tegel maken: Beeld

Tekst uitspreken: standaard wordt de “Titel” uitgesproken, wil je een andere
tekst laten uitspreken dan kun je die hier wijzigen
Titel invoeren: voer hier de titel in van de afbeelding

Afbeelding keuzes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Picto systemen (Sclera, Imagine, Mulberry)
Foto (nemen of uit galerij kiezen)
Internet afbeelding (zoeken met zoekbalk)
Emoticons
Zelf tekening maken
Kleur kiezen

Toevoegen afbeelding annuleren
Toevoegen bevestigen (scherm sluit en tegel wordt zichtbaar)

Tegel maken: Video

Video: door op dit icoontje te drukken kun je een video opnemen of kiezen uit
je galerij
Titel invoeren: voer hier de titel in van de video
Thumbnail tegel toevoegen: je kunt nog steeds een extra afbeelding
toevoegen aan de tegel (klik op het witte vlak)

Thumbnail keuzes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Picto systemen (Sclera, Imagine, Mulberry)
Foto (nemen of uit galerij kiezen)
Internet afbeelding (zoeken met zoekbalk)
Emoticons
Zelf tekening maken
Kleur kiezen

Toevoegen video annuleren
Toevoegen bevestigen (scherm sluit en tegel wordt zichtbaar)

Tegel maken: Audio

Opname: door op dit icoontje te drukken kun je een audio fragment opnemen
of kiezen uit je galerij
Titel invoeren: voer hier de titel in van de audio
Thumbnail tegel toevoegen: je kunt nog steeds extra een afbeelding
toevoegen aan de tegel (klik op het witte vlak)

Thumbnail keuzes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Picto systemen (Sclera, Imagine, Mulberry)
Foto (nemen of uit galerij kiezen)
Internet afbeelding (zoeken met zoekbalk)
Emoticons
Zelf tekening maken
Kleur kiezen

Toevoegen audio annuleren
Toevoegen bevestigen (scherm sluit en tegel wordt zichtbaar)

Tegel maken: YouTube
YouTube Video → Open Youtube: zo kom je in de YouTube applicatie
(belangrijk: je moet ingelogt zijn met een account op youtube om linkjes te
mogen gebruiken)
Procedure: kies een video → druk op [Delen] → druk op [Link kopiëren] → ga
terug naar ElineSpreekt (links boven in scherm pijltje terug) → plak de link in
de grijze balk

Titel invoeren: voer hier de titel in van de afbeelding

Thumbnail tegel toevoegen: je kunt nog steeds extra een afbeelding
toevoegen aan de tegel (klik op het witte vlak)--> idem als andere tegels
Toevoegen youtube link annuleren
Toevoegen bevestigen (scherm sluit en tegel wordt zichtbaar)

Speciale functie: Tekst naar audio

Tekst tegel: door deze tegel te kiezen in de bewerk modus krijg je een tekst
naar audio functie op je raster
Tekst invoeren: druk op de tegel en typ de tekst die je uit wil laten spreken

Luidspreker icoon: hiermee kun je de tekst laten uitspreken

ElineSpreekt: Prijs en kanalen

Met ElineSpreekt willen we graag dat je de app gewoon volledig kunt
proberen om zo een goede afweging te kunnen maken. Daarom kun je altijd
een gratis trial downloaden. Dit is ook geen uitgeklede versie van de betaalde
app, nee je start gewoon met 31 dagen gratis en daarna kun je een
abonnement kiezen als je doorgaat met de app
Prijs per maand: 9.95 €
Prijs per jaar: 99.95 €
Beschikbaar via website: www.elinespreekt.nl → shop
Beschikbaar via Apple store: keuze abonnement na gratis trial

Ondersteuning en service

Team ElineSpreekt doet zijn uiterste best om de meest optimale ervaring te
scheppen voor alle gebruikers. Kom je onverhoopt een probleem tegen neem
svp contact op met ons zodat we je zo spoedig en degelijk mogelijk kunnen
helpen.
Heb je suggesties voor verbetering van de app of ben je zorgprofessional en
heb je speciﬁeke vragen?
We zijn bereikbaar via de mail en telefoon op:
support@elinespreekt.nl
+31 70 383 22 44

Meer info op: www.elinespreekt.nl

