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Generelt
Dynavox Compass med PODD sidesæt kan benyttes både på Windows-pc/tablet og iPad.
Hvert sidesæt består af en færdig ”grundbog og skabelonsider til eventuelle udvidelser.
Skabelonsiderne er tilpasset de forskellige typer af sider, de skal passe sammen med i
”grundbogen” med de fleste tilhørende links og felter til flere symboler.
På et sidesæts startside er der tilknyttet forskellige handlinger til de forskellige felter afhængig af
hvad de linker videre til. Det betyder, at ikke alle felters symbol og/eller tekst flyttes op i
meddelelseslinjen. Nogle felter har tilknyttet lyd og andre har ikke.
Man kører ned ad en side ved med musen at trække opad (på iPad trækker man med finger).
For vejledning til installering henvises til dokument på www.podd.dk
Generel vejledning til Dynavox Compass kan findes på www.mytobiidynavox.com

Hvad består den danske udgave af:

6 sidesæt/bøger og en PODD-manual (klik på nederste felt). Sidesæt har enten 15 eller 60 felter
pr. skærmside. For yderligere forklaring om de forskellige sidesæt/bøger se PODD manual.

At komme i gang med PODD sidesæt for første gang.
Når programmet Compass og PODD-ressourcerne er installeret vil der på skærmen
være et ikon for Compass. Tryk på det for at starte Compass.
Vælg et sidesæt ved at trykke på det aktuelle felt. Det valgte sidesæt åbner på
startsiden og er klar til brug.
Når man fremover åbner Compass, starter programmet altid op i det PODD-sidesæt man brugte,
da man slukkede for maskinen. De ændringer man evt. har lavet, findes stadig.
Ønsker man at skifte til et andet sidesæt, skal ændringer gemmes først, ellers mister man dem.
Se side 11.
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Skift til andet sidesæt

Når man står i et sidesæt og ønsker at skifte til et
andet sidesæt, gå til startside. Her vælges grå trekant
i højre øverste hjørne, vælg indstillinger, gennemse
sider, tryk på sort pil i venstre side, vælg derefter
PODD master page, vælg åbn, og vælg et sidesæt.
Det starter på det valgte sidesæts startside.

Husk at gemme evt. ændringer i forrige sidesæt før skift (se. Side 11)
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Indstillinger
For at tilpasse PODD siderne vil man mange
gange skulle benytte siden indstillinger. Den
findes ved at trykke på den grå trekant i øverste
højre hjørne af alle sider. Derfra kan man vælge
rediger eller indstillinger.
Ikke alle felter er aktuelle eller tilrettet til dansk
PODD.
Følgende emner vil være mest relevante:
Gennemse sider
Backup/gendan
Brugerflade herunder:
•
•

Generelt: mulighed for redigeringskode, valg af fuld eller minimeret skærm, valg af sprog
Meddelelsesvindue: tilpasning af tekst/symboler i meddelelsesvinduet

Styremetode
Stemmeindstillinger
Ordforråd: under ordlister findes en oversigt på engelsk over de symboler, som findes i Compass.
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At udfylde eller ændre et felt i aktiv/bruger form
(eksempel skærmdumps er fra 15/15+ førskole)

Vælg den grå trekant, vælg rediger (der kommer rød linje
forneden), vælg felt
Der åbnes en grå boks med mulighed for at foretage forskellige ændringer for det valgte felt.
Etiket:
Skriv den ønskede tekst, som skal komme i meddelelsesfeltet.
Symbol:
Tryk på Vælg og vælg symbol fra den liste som
kommer frem. Findes et ønsket symbol ikke, så prøv
at søge på tilgrænsende ord.
Det er muligt at indsætte andre symboler, billeder
m.m., f.eks. hvis der er brug for et billede af et særligt
hjælpemiddel. Når man vælger symbol, er der i højre
side mulighed for at vælge fil og komme ud til alle
mapper på udstyret. Her vælges så det ønskede billede, som indsættes i feltet.
Handlinger:
Ændres som regel ikke
Ønskes en tekst på symbol og en anden tekst i meddelelsesfeltet, vælges symboltekst i feltet
etiket, og i meddelelse skrives den tekst som ønskes i meddelelsesfeltet
Hvis Handlinger skal ændres:
Tryk på tekstfeltet i handlinger, følgende boks kommer frem:

Slet tekst ved at markere det
(gult) og tryk på skraldespand
Vælg i stedet på listen til
venstre og vælg udført
Der kan godt være flere
handlinger til samme felt.
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At udfylde eller ændre et felt i redigeringstilstand
Vælg den grå trekant, vælg
indstillinger, vælg gennemse sider.
Træk med musen skærmsiden opad
for at komme ned til den ønskede side,
hvis man ikke ved hvilket nummer
siden har.
PODD 15 og 15+ sidesæt har samme
numre som i en ’ikke elektronisk’
PODD 12 udvidet og sidernes farver
følger fanernes farver.
PODD 60 sidesæt følger numre og
farver fra de tosidede PODD bøger.
Filnavne er på engelsk (næsten alle).
Kender man nummeret, skrives det foroven i søgefeltet.
Ny boks kommer frem. Vælg rediger.
Tryk på et felt og brun cirkel, så redigeringsboks kommer frem, følg beskrivelsen under aktiv/
bruger form.
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Tilføjelse af ny side – foregår i redigeringstilstand!
Der findes:
Hovedsider – til hver sektion/kategori. Bruges hvis man har brug for en ny sektion/kategori
Undersider – som er popup sider til hovedsider eller undersider. Vælges når man har brug for
flere sider/felter til en sektion/kategori f.eks. personer, som er vist her.

Tilføjelse af underside
Vælg grå trekant, vælg indstillinger
og gennemse sider.
Vælg en tilfældig side, vælg rediger

Vælg fil, ny fra skabelon, synes godt.
Der er mapper med skabeloner, men de er
ikke rettet til de danske.

derfor vælg: synes godt

Skriv PODD i søgefeltet så alle
skabelonsider til det aktuelle sidesæt
kommer frem.
Vælg den popup side der er brug for.
Man kan vælge mellem side med vend
siden og side som er slutside,
sidstnævnte er valgt her
Vælg PODDxx popup no turn og tryk
på opret.

Der kommer ny boks. Ret sidenavn (her til
+09 og enten et bogstav eller f.eks. gul stue)
og tryk på udført
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De fleste skabelonsider har grå baggrundsfarve.
Når man opretter en ny side, skal den have
samme baggrundsfarve som siderne i den
sektion, den hører under.
Farven ”blandes” af 4 tal. For Personer er det
100-71-43-100.

Vælg først en side (her personside), marker hele
siden ved at trykke et sted på baggrundsfarven
(viser rød ramme), vælg brun cirkel, vælg stil i
boksen, tryk på fyldfarve og flere farver, skriv
tallene ned.

Gå derefter til den nye side:
Vælg filer, vælg åben, vælg siden: Marker siden
(viser rød ramme), vælg brun cirkel, vælg stil i
boksen, tryk på fyldfarve og flere farver, ret
farven til tallene for sektionen (her personsektionen).
Der kan nu lægges tekst og symboler på. Tryk
på et felt og den brune cirkel for at se
muligheder. Udfyld.
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Link til den nye side
For at kunne finde siden, skal der være et
link fra en anden side (her personside).
Enten I redigeringstilstand:
Vælg fil, vælg åben, vælg den aktuelle
side.
Marker det felt, som skal have link til den
nye side.
Eller I aktiv/brugertilstand:
Stå på den aktuelle side.
Vælg grå trekant, rediger,
Marker det felt, som skal have link til den
nye side.
Herfra samme videre fremgangsmåde:
Vælg brune cirkel.
Åben boks, vælg stil og form, feltet skal have form som en mappe.
Der skal være en kantfarve på feltet. Tjek først tallene for kanten på den aktuelle sektion.
Her personside: 100-50-0-100.
Kantfarver er kraftigere end baggrundsfarver.

Vælg etiket og skriv den tekst det drejer sig om (f.eks. gul stue).
Vælg symbol hertil.
Vælg handling.
Hvis man har brug for teksten i den færdige sætning, lader man insert label stå; ellers sletter man
det.

Da der skal henvises til en popupside,
skal denne have en særlig størrelse.
I venstre side:
Vælg ”Openpopup(pageName,xPos,
yPos”), oversigt over sider viser sig,
find og vælg ønskede side – her er valgt
+09 gul stue.
I venstre side findes de mest brugte
handlinger i listen med foretrukne, men
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hvis Openpopup(pageName,xPos,yPos) ikke findes, skriv det i søgefeltet øverst til venstre, så
kommer der flere muligheder frem.

For korrekt placering på den færdige skærmside vælges følgende x og y koordinater:
PODD 15:

0 for x og 128 for
y, hak af for hvert
tal og tryk på
udført.

PODD 15+: 0 for x og 162 for
y,
PODD 60:

0 for x og 85 for y,

Tilføj close popup fra listen i venstre side. Tryk på udført.

Trykker man på grå trekant og rediger,
samt markerer feltet, ser indhold af
boksen nu sådan ud i PODD 15+
førskole:
For at vende tilbage til aktiv/bruger
form fra redigeringstilstand:
Vælg filer, vælg åben, vælg første side,
vælg åbn.
Tjek at den nye side fungerer!

Tilføjelse af hovedside
Følg procedure for underside, men vælg i stedet side med navigeringsfelter i højre side.
Vælg selv ny baggrundsfarve til
den nye sektion/kategori, hvis
skabelonsiden ikke allerede har
en farve.
Husk at lave link fra en anden side
til den nye kategori. Følg procedure for underside indtil handling.
Handling: vælg open page, hvorefter man udvælger den ønskede
side. Hvis man har brug for
teksten i den færdige sætning,
lader man insert label stå; ellers sletter man det. Vælg udfør.
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Gem/backup

Husk at gemme/lave en backup for at sikre at
alt er gemt, før der skiftes til en ny bog.
Der kommer advarsel!
Hvis man redigerer på pc og har brugerudgave på
tablet/iPad, hvor der løbende kan ske aktuelle
rettelser, skal man huske med mellemrum at lave
backup både på udstyret og på mytobiidynavox, så de
aktuelle udgaver findes begge steder. Sørg for at
navngive, gerne med dato. Alternativt kan gemmes på
usb-stik eller dropbox. (Se side 13)

At gemme og hente tilrettede PODD sidesæt på Windows PC/tablet:
På eget udstyr
Gem: Vælg grå trekant i højre øverste hjørne, vælg
indstillinger.
Vælg, backup/gendan, vælg foretag lokal backup.
Foroven på siden står vælg en destinationssti.
Vælg det grønne felt vælg i højre hjørne, indtast navnet
på backup-filen (f.eks. navn på den person, som skal have
opsætningen) i boksen og vælg OK. Sidesættet lægger sig
automatisk i det samme bibliotek som hele PODD
skabelon-sidesættet automatisk bliver installeret på.
Hent: Vælg indstillinger, backup/gendan, gendan lokalt, foroven på siden står vælg backup-fil.
marker ønskede fil og tryk på vælg

På Mytobiidynavox:
Vælg, backup/gendan, vælg gem backup på mytobiidynavox. Udfyld boks med backupinformation: navn og beskrivelse, tryk på OK. Sidesættet gennem nu i mine ting ”, Compass,
sidesæt hos Mytobiidynavox.
Hent: Vælg indstillinger, backup/gendan, gendan fra mytobiidynavox, foroven på siden står vælg
backup-fil. Marker ønskede fil og tryk på vælg.
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Hvis man vil vide hvor de 6 købte standard ”PODD-sidesæt findes på Windows
pc/tablet se her:
Stifinder:

Eksempel på placering på privat pc, - udskift Edda med det aktuelle brugernavn. Dette er
placeringen, hvis man følger generel backup/gendan fra siden med indstillinger.
NB! Vi anbefaler også at lægge tilrettede sidesæt et andet sted på enheden/pc eller på
mytobiidynavox, idet vi har oplevet at alt forsvandt fra dette bibliotek, hvis man
hentede en opdatering af PODD.

Alternativt forslag til placering:

På enheden/pc:
Gå ud på skrivebordet, vælg stifinder, vælg Cdrev, vælg mappen brugere og mappen
bruger/user, opret PODD-mappe her.
På usb-stik: Opret PODD-mappe.
På Dropbox: opret PODD-mappe

Når der skal gemmes eller hentes i Compass:
På enheden/pc
Gem:
Vælg
indstillinger,
gendan, foretag lokal backup.

backup/

Foroven på siden står vælg en destinationssti.
Tryk 5-6 gange på pilen i venstre side,
der står nu bruger/user over pilen, og
der findes en mappe der hedder PODD,
vælg, indtast navnet på backup-filen,
OK.
Hent: Vælg indstillinger, backup/gendan, gendan lokalt, foroven på siden står vælg backup-fil.
tryk 5-6 gange på pilen i venstre side, til der står bruger/user over pilen og der findes en mappe
der hedder PODD, åbn mappe, marker ønskede fil og tryk på vælg
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På usb-stik:
Gem; Vælg indstillinger, backup/ gendan, foretag lokal backup.
Foroven på siden står vælg en destinationssti.

Tryk et antal gange på pilen i venstre side, til der
står drev-bogstaver over pilen, vælg bogstav for
usb-stik, vælg PODD mappen, indtast navnet på
backup-filen, OK.
Hent: Vælg indstillinger, backup/gendan, gendan
lokal.
Foroven på siden står vælg backup-fil.
Tryk et antal gange på pilen i venstre side, til der
står drev-bogstaver over pilen, vælg bogstav for
usb-stik, vælg PODD mappen, åbn mappe,
marker ønskede fil og tryk på vælg

På Dropbox:
Åben først dropbox
I Compass:
Gem; Vælg indstillinger, backup/ gendan, foretag lokal backup.
Foroven på siden står vælg en destinationssti.
Tryk et antal gange på pilen i venstre side, til der over pilen står bruger/user og der er en mappe
der hedder dropbox, åbn mappen og vælg PODD-mappe, indtast navnet på backup-filen, OK.
Hent: Vælg indstillinger, backup/gendan, gendan lokal.
Foroven på siden står vælg backup-fil.
Tryk et antal gange på pilen i venstre side, til der over pilen strå bruger/user og der er en mappe
der hedder dropbox, åbn mappen og vælg PODD-mappe, åbn og marker ønskede fil, tryk på vælg.

Deling af sidesæt mellem to enheder (Windows/tablet)

1. USB-stik: Følg vejledning for at gemme på den ene enhed og følg vejledning for at hente
på den anden enhed.
Husk at gemme sidesæt på den nye enhed efterfølgende.
2. Dropbox: Følg vejledning for at gemme på den ene enhed og følg vejledning for at hente
på den anden enhed.
Husk at gemme sidesæt på den nye enhed efterfølgende.
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3. Via Mytobiidynavox: Følg vejledning for at gemme på Mytobiidynavox. Gå til
www.mytobiidynavox.com , log ind og vælg mine ting, vælg Compass, vælg det ønskede
sidesæt. Vælg herefter administrer hvor man har mulighed for at dele med andre. Følg
anvisningen.

Genbrug af sider fra en podd-opsætning til en anden (f.eks. hvis man går fra
førskole til skole på samme niveau)
Gå til indstillinger, gennemse sider, vælg administrer,
Marker de sider, som ønskes genbrugt, f.eks. tilrettede familiesider.
Vælg eksporter, udfyld hvor pakken skal eksporteres til
Vælges lokal enhed, skal angives destinationssti og navn på filen
Vælges mytobiidynavox, skal også angives destinationssti og navn på
filen

Skift til det ønskede sidesæt
Gå til indstillinger, gennemse sider, vælg administrer
Vælg importer, og vælg lokalt eller fra mytobiidynavox, Vælg importfil, som herefter åbnes i gennemse sider.
Bliv under administrer!
Find familiesiderne. Der er nu to ekstra sider, som hedder 09d family-1
og 09e family-1.
Nu skal de oprindelige sider slettes, tryk på rediger og de to sider, vælg
slet/papirkurv.
Bliv under administrer!
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Nu skal de nye sider have fjernet -1,
Tryk på en side af gange og på omdøb, slet -1, tryk ok gør det samme
med den anden side.
Slut af med at vælge udført i højre øverste hjørne.
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