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Over Grid Player
Grid Player is een Communicatie Ondersteunend Hulpmiddel (COH). Een applicatie die mensen die niet
kunnen spreken of onduidelijk spreken helpt in hun communicatie.

Je kunt je eigen ‘grids’ van The Grid 2 gebruiken voor Grid Player. Je kunt ook de ‘grids’ van Grid Player
gebruiken zonder gebruik te maken van The Grid 2.

Het installeren van Grid Player
Open de app-store op je iOS apparaat en zoek naar Grid Player. Klik op installeren en geef je Apple (iTunes)
wachtwoord in wanneer hier om gevraagd wordt.

Welkom bij Grid Player
Wanneer je Grid Player voor het eerst start, zie je het hieronder weergegeven startscherm:
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Aanmelden bij je account
Als je je eigen ‘grids’ wilt gebruiken, moet je je aanmelden bij je Online Grids account. Dit doe je door te
klikken op inloggen. Als je nog geen account hebt, klik dan op maak een nieuw account aan.

Grid Explorer
Grid Explorer maakt het mogelijk om de 'grid set te selecteren die jij wilt gebruiken. Je kunt ook de ‘grids’ op
Grid Player verversen en toegang krijgen tot het instellingenmenu.

Klik op een van de logo’s. Deze grid set zal zich openen en je kunt beginnen met communiceren.

Terugkeren naar Grid Explorer
Sleep, om een grid set te sluiten, de rode vlek rechts onderin het scherm naar linksboven.

De grid set zal sluiten en je komt terug bij het hoofdscherm van Grid Explorer.

Commap Communicatie Apparatuur B.V.

3

www.commap.nl

Over de grid sets
Grid Player bevat vier grid sets om te communiceren.
Symbol Talker A

Symbol Talker B

Symbol Talker is ontwikkeld voor mensen die symbolen/pictogrammen gebruiken om te bepalen wat zij willen
zeggen. Symbol Talker A is een basis introductie grid set en Symbol Talker B bevat meer woordenschat.

Talking Photographs

Tekst Talker Phrasebook

Talking Photographs kan gebruikt worden om je te laten inspireren voor je werk, school of spel.
Text Talker Phrasebook is voorzien van een heleboel zinnen die snelle communicatie mogelijk maken voor
mensen die wel kunnen lezen maar niet kunnen spreken.
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In alle grid sets is er de mogelijkheid om snel te reageren op bijvoorbeeld een vraag door gebruik te maken
van de optie ‘een-woord-antwoord’.

Veranderen van een ‘grid’
Door The Grid 2 op je computer te gebruiken, kun je gebruik maken van de mogelijkheden van Grid Player:
 Aanpassingen doen in de grid sets: Symbol Talker en Text Talking Phrasebook
 Toegang tot honderden andere ‘grids’ die beschikbaar zijn voor The Grid 2
 Je eigen ‘grids’ maken

The Grid 2

Grid Player

Je ‘grids’ worden via internet en onze ‘cloud-server: Online Grids’ overgeplaatst van The Grid 2 naar Grid
Player.

Verzenden van ‘grids’ naar Grid Player
Je moet je aanmelden bij je Online Grids account in The Grid 2. Als je nog geen account hebt, kun je deze
aanmaken in Grid Player (zie bladzijde 3).

Als je aangemeld bent, kun je een willekeurige grid set selecteren en vervolgens verzenden naar Grid Player.
Dit doe je door te klikken op send to Grid Player.
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Klik op de verversknop bovenin het scherm van je Grid Player en je verzonden grid set zal geüpload worden.

Het instellingenmenu
Het instellingenmenu in Grid Explorer geeft toegang tot de basis opties van Grid Player. Om dit menu te
openen, klik op het instellingenicoontje in Grid Explorer.

Kies de stem
Je kan selecteren van welke stem je gebruik wilt maken in Grid Player.

Over Grid Player
Dit menu geeft algemene informatie over de versie van Grid Player die je gebruikt. Ook geeft het de
mogelijkheid om feedback over Grid Player te verzenden.

Support
Dit menu geeft informatie dat je kan helpen wanneer je problemen hebt met Grid Player.
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Het menu voor instellingen
De iOs instellingenapplicatie geeft je toegang tot het configureren van uitgebreide opties voor Grid Player.
Om in dit menu te komen, klik op de item Grid Player in het instellingenmenu aan de linkerkant.

Knop ‘instellingen’
Zet deze optie uit als je wilt voorkomen dat de instellingen veranderen bij gebruik van Grid Explorer.

Schuifknop sluiten ‘grids’
Zet deze optie uit als je in één grid set wilt blijven. Zo voorkom je dat je per ongeluk terecht komt in Grid
Explorer.
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Commentaarstem
Om toegang te krijgen tot de instellingen van ‘VoiceOver’, open de instellingenapplicatie en klik op algemeen
> toegankelijkheid > VoiceOver.

Wanneer VoiceOver aan staat, spreekt Grid Player alles opties die geselecteerd worden in menu’s uit.
Dubbelklik op het scherm om het meest recent uitgesproken item te herhalen.

Compatibiliteit
Sommige opties van The Grid 2 zijn niet beschikbaar bij Grid Player.

Compatibiliteitsmodus
Klik op compatibiliteit van Grid Explorer in The Grid 2 en kies welk apparaat je wilt gebruiken voor de
compatibiliteitsmodus. Als je wilt instellen dat het venster even groot is als je apparaat, klik dan op de optie
monitors.

In de compatibiliteitsmodus zal The Grid 2 alleen toegang hebben tot de functies van Grid Player. Wanneer je
dit bewerkt, zul je alleen de commando’s en andere functies zien die beschikbaar zijn voor Grid Player.
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Compatibiliteitsrapport
Het compatibiliteitsrapport geeft een lijst weer van alle functies van een grid set die niet compatibel zijn met
Grid Player. Klik op rapport > compatibiliteitsrapport om het rapport in te zien.

Grid Player functies
Grid Player heeft niet alle functies gelijk aan The Grid 2: alleen degene die van belang zijn bij communiceren.
De functies die beschikbaar zijn in Grid Player versie 1.0 zijn:
 Typen  toevoegen van letters, woorden en zinnen in de uitspreekbalk
 Wissen  wis dat wat in de uitspreekbalk staat
 Spreken  spreek dat wat in de uitspreekbalk staat uit
 Ga naar  open een andere grid set
 Ga terug  ga terug naar de vorige grid set
 Home  ga naar de standaard grid set
 Meer automatische inhoud  geef meer woordenlijsten weer
 Kopieer naar klembord  kopieer de tekst in de uitspreekbalk
De volgende functies zijn beschikbaar in Grid Player:
 Woordenlijsten automatische inhoud  voor ‘grids’ meer veel woorden
 Voorspelling automatische inhoud  geeft suggesties tijdens het typen van woorden
 Zelf-sluitende ‘grids’  ‘grids’ die terug gaan nadat een cel wordt geselecteerd
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Online Grid website
De Online Grid website grids.sensorysoftware.com geeft toegang tot het managen van je account.
Geef je gebruikersnaam (emailadres) en
wachtwoord in om in te loggen op de site.

Je kunt de apparaten die aangesloten zijn
bij je account zien op je eigen profielpagina.
Selecteer een apparaat om de grid sets te zien.
Je kunt ook grid sets verwijderen van je account.
Sommige grid sets hebben een licentie nodig om
geactiveerd te worden voordat deze gebruikt kunnen
worden op het apparaat.
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Veelgestelde vragen
Hoe wis ik een grid set die ik heb verzonden nar Grid Player?
 Log in op de Online Grids website. Selecteer de grid set die je wilt verwijderen en klik op de wis-knop.
Hoe verwijder ik een apparaat van mijn account?
 Open de gridplayer op het apparaat dat je wilt verwijderen
 Klik op het wieltje van de instellingen rechts boven en klik op uitloggen (vergeet deze stap niet,
anders blijft het apparaat onthouden op het account!)
 Verwijder de app van het apparaat
Wat zijn de limieten van mijn Online Grids account?
 Je kan maximaal drie apparaten aansluiten
 Je kan maximaal tien grid sets aan je account koppelen
 Elke grid set bevat maximaal 350 ‘grids’. De totale buffer van de grid set moet niet meer dan 100mb
bedragen en geen bestand mag groter zijn dan 10mb.

Contact
Heeft u vragen of nog geen mogelijkheid om zelf Grids aan te passen dan kunt u met ons contact opnemen.
Voor hulp en advies, kunt u ons per mail bereiken via: info@commap.nl of telefonisch via 0413 28 70 52.
Wij proberen zo snel mogelijk te reageren of u te woord te staan.
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