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INSTALLATIE	  	  
In	  deze	  handleiding	  worden	  de	  stappen	  besproken	  die	  doorlopen	  worden	  bij	  het	  installeren	  van	  de	  
volledige	  versie	  Communicate	  In	  Print	  	  

LET	  OP!	  WANNEER	  U	  EERDER	  EEN	  VERSIE	  VAN	  IN	  PRINT	  HEEFT	  GEÏNSTALLEERD,	  DIENT	  U	  DEZE	  EERST	  
TE	  DE-‐INSTALLEREN.	  DOE	  DIT	  IN	  WINDOWS	  VIA	  HET	  CONFIGURATIESCHERM	  EN	  KIES	  VOOR	  IN	  PRINT.	  	  

Installeer	  de	  update:	  
Indien	  de	  CD	  niet	  automatisch	  opent,	  ga	  naar	  de	  CD	  drive,	  via	  Deze	  Computer	  
Je	  kunt	  de	  ‘In	  Print	  Update	  naar	  versie	  2.80.591.exe’	  aanklikken	  en	  de	  installatie	  het	  werk	  laten	  doen.	  	  

IN	  PRINT	  INSTALLEREN	  

Log	  in	  op	  uw	  computer	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  u	  voldoende	  Administratie	  rechten	  heeft.	  Stop	  dan	  de	  CD	  
in	  de	  CD	  drive	  en	  de	  installatie	  begint	  automatisch.	  Als	  dit	  niet	  zo	  is,	  ga	  dan	  via	  verkenner	  (deze	  
computer)	  naar	  de	  CD	  drive	  en	  klik	  op	  	  ‘setup.msi’.	  	  

	  

Het	  welkomsscherm	  komt	  in	  beeld.	  Zodra	  de	  knop	  ‘Volgende’	  
zichtbaar	  wordt	  klik	  je	  hierop	  en	  kun	  je	  doorgaan	  met	  
installeren.	  	  

	  

	  

Vul	  hier	  het	  registratienummer	  in	  dat	  in	  de	  begeleidende	  
licentiebrief	  is	  meegestuurd.	  	  

De	  gebruikersnaam	  mag	  je	  zelf	  kiezen.	  	  

	  

	  
	  

Kies	  hier	  het	  gewenste	  type	  installatie.	  Volledig	  wordt	  
aanbevolen.	  	  

Klik	  dan	  op	  volgende	  om	  de	  installatie	  te	  beginnen.	  	  
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AAN	  DE	  SLAG	  	  
	  

HET	  PROGRAMMA	  STARTEN	  
Open	  het	  programma	  via	  de	  snelkoppeling	  op	  het	  bureaublad	  of	  via	  het	  menu:	  
	  Start	  -‐>	  Programma’s	  -‐>	  Widgit	  -‐>	  Communicate_NL	  -‐>	  In	  Print	  -‐>	  Communicate	  In	  Print	  2	  

Na	  het	  openen	  van	  het	  programma	  verschijnt	  het	  standaard	  schrijfvenster	  met	  de	  bijbehorende	  
taakbalken.	  	  
	  

TYPEN	  MET	  TEKST	  EN	  SYMBOLEN	  

	  

	  
	  
De	  vier	  knoppen	  aan	  de	  linker	  kant	  staan	  voor	  de	  verschillende	  mogelijkheden	  die	  je	  hebt	  
voor	  het	  schrijven	  van	  een	  tekst.	  Rechts	  is	  het	  Schrijfvenster	  waarmee	  je	  de	  lay-‐out	  van	  de	  tekst	  kunt	  
bepalen.	  

	  
Het	  Vrije	  Symboolkader,	  schrijven	  van	  teksten	  ondersteund	  
door	  symbolen	  waarbij	  het	  kader	  zich	  aanpast.	  
	  
	  
Het	  Gefixeerde	  Symboolkader,	  de	  inhoud	  past	  zich	  aan	  de	  
afmetingen	  van	  het	  
kader	  aan.	  
	  
	  
Het	  Vrije	  Tekstkader,	  het	  kader	  past	  zich	  tijdens	  het	  typen	  
van	  de	  tekst	  aan.	  
	  
	  
Het	  Gefixeerde	  Tekstkader,	  de	  inhoud	  past	  zich	  aan	  de	  
afmetingen	  van	  het	  kader	  aan.	  

Symboolkeuze	  
venster	  

Schrijf	  
venster	  

Schrijf	  
knoppen	  
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Kies	  een	  van	  de	  knoppen,	  klik	  of	  sleep	  een	  vak	  in	  het	  document	  en	  begin	  met	  typen.	  	  

SYMBOOLKEUZE	  

Tijdens	  het	  typen	  komen	  rechts	  onder	  in	  het	  Symboolkeuze	  venster	  alle	  
symbolen	  te	  staan	  welke	  betrekking	  kunnen	  hebben	  op	  het	  woord.	  Klik	  op	  
een	  van	  de	  symbolen	  uit	  het	  symboolkeuze	  venster	  om	  het	  symbool	  boven	  
het	  geselecteerde	  woord	  te	  vervangen.	  Ga	  altijd	  eerst	  met	  de	  cursor	  op	  het	  
woord	  staan	  waarvan	  het	  symbool	  vervangen	  moet	  worden.	  	  

WOORD	  VERVANGEN	  

Het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  het	  woord	  onder	  een	  symbool	  te	  
veranderen.	  Plaats	  de	  cursor	  op	  het	  desbetreffende	  woord	  en	  

selecteer	  de	  knop	  kat-‐mies	   	  of	  gebruik	  de	  F11	  toets.	  Het	  

woord	  onder	  het	  symbool	  verdwijnt	  en	  u	  kunt	  een	  ander	  woord	  typen.	  Klik	  buiten	  
het	  symbool	  om	  de	  verandering	  te	  bevestigen.	  	  

SYMBOOLGROOTTE	  AANPASSEN	  

Met	  Tekst	  bewerken	  paneel	  is	  het	  mogelijk	  om	  de	  tekst	  en	  symboolgrootte	  aan	  te	  
passen.	  Gebruik	  de	  rode	  en	  blauwe	  pijl	  knoppen	  om	  snel	  en	  eenvoudig	  de	  grootte	  
aan	  te	  passen.	  	  

KAARTJES	  MAKEN	  

De	  schrijfknoppen	  met	  een	  rode	  rand	  zijn	  te	  gebruiken	  voor	  het	  schrijven	  in	  een	  
kader.	  	  	  

VERSCHIJNINGSVORM	  

Gebruik	  één	  van	  bovenstaande	  schrijfknoppen	  en	  trek	  een	  kader	  in	  het	  document.	  	  

Klik	  in	  het	  kader	  en	  ga	  vervolgens	  via	  het	  menu	  naar:	  Kaders	  en	  Afbeeldingen	  en	  
kies	  Verschijningsvorm.	  	  
	  
	  
De	  instellingen	  zijn:	  
Marges:	  dit	  is	  de	  ruimte	  tussen	  de	  kaders	  of	  vakken,	  met	  name	  
belangrijk	  bij	  het	  maken	  van	  een	  tabel	  of	  een	  kaart	  met	  meer	  
vakken.	  Stel	  de	  marge	  iets	  breder	  in	  als	  de	  kaartjes	  na	  het	  printen	  
losgeknipt	  moeten	  worden.	  (standaard	  is	  de	  kleur	  van	  de	  marge	  
rood)	  	  
	  
Achtergrondkleur:	  heeft	  betrekking	  op	  de	  kleur	  van	  het	  vak.	  
	  
Lijn	  kleur	  en	  dikte:	  hebben	  betrekking	  op	  de	  buitenlijn	  van	  het	  vak.	  
	  
Transparant:	  maakt	  de	  lijnkleur	  of	  kleur	  van	  de	  marge	  onzichtbaar.	  	  
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Een	  eenmaal	  gemaakte	  instelling	  blijft	  bewaard	  zolang	  
het	  programma	  open	  staat.	  

DE	  UITBREIDEN	  KNOP	  

Gebruik	  de	  Uitbreiden	  knop	  om	  het	  symbool	  of	  
tekst	  wat	  in	  het	  kader	  staat,	  vakvullend	  te	  

maken.	  Let	  op,	  dit	  werkt	  alleen	  wanneer	  je	  schrijft	  in	  een	  kader.	  	  
	  
	  
	  

TABELLEN	  EN	  RASTERS	  MAKEN	  
Met	  In	  Print	  kan	  je	  tabellen/rasters	  met	  zowel	  tekst	  als	  met	  symbolen	  maken.	  	  

EEN	  TABEL	  MAKEN	  

Klik	  op	  de	  Gefixeerde	  Symbolen	  schrijf	   knop	  en	  maak	  een	  vak	  in	  het	  document.	  	  
Schrijf	  er	  een	  woord	  in	  en	  stel	  direct	  alle	  eigenschappen	  van	  
het	  kader	  in;	  	  

b.v.	  Centreren	   en	  Uitbreiden .	  

Klik	  in	  het	  kader	  en	  ga	  vervolgens	  via	  het	  menu	  naar	  Kaders	  
en	  Afbeeldingen	  en	  klik	  op	  Maak	  een	  Tabel.	  
typ	  in	  het	  dialoogvenster	  het	  aantal	  cellen	  die	  je	  in	  de	  tabel	  
wil	  hebben.	  Te	  verdelen	  over	  horizontaal	  en	  verticaal.	  
	  
Geef	  de	  totale	  breedte	  aan,	  weergegeven	  in	  millimeters.	  
Het	  makkelijkste	  is	  om	  daarbij	  uit	  te	  gaan	  van	  de	  
buitenmaat	  van	  de	  tabel	  (of	  kaart).	  
Stel	  dat	  je	  een	  cel	  maakte	  met	  exact	  de	  goede	  afmetingen	  
kies	  dan	  de	  tweede	  optie,	  “vaste	  
afmetingen	  per	  cel”.	  
	  
Klik	  op	  OK	  en	  de	  tabel	  wordt	  aangemaakt.	  De	  tabel	  kan	  worden	  verplaatst	  of	  worden	  veranderd	  door	  
op	  de	  gele	  versleeppunten	  te	  klikken.	  
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Voorbeeld	  van	  een	  tabel:	  

	  

HET	  INVOEGEN	  VAN	  EEN	  AFBEELDING	  
Naast	  symbolen	  bevat	  het	  programma	  ook	  zo’n	  1500	  illustraties.	  
Klik	  op	  de	  Afbeeldingen	  knop.	  Het	  Schrijfvenster	  aan	  de	  rechterkant	  verandert	  in	  het	  Grafisch	  
paneel.	  

	  

Standaard	  zijn	  de	  afbeeldingen	  opgeslagen	  in	  de	  map	  Widgit	  Afbeeldingen.	  Deze	  map	  bevat	  een	  
groot	  aantal	  submappen	  met	  gekleurde	  tekeningen	  en	  foto’s.	  Kies	  de	  map	  Algemeen	  en	  klik	  op	  de	  
afbeelding	  “boek”	  en	  daarna	  in	  het	  midden	  van	  de	  pagina.	  
	  
Let	  op:	  nooit	  slepen,	  maar	  altijd	  klikken	  op	  het	  plaatje	  en	  klikken	  in	  de	  pagina.	  
	  
Indien	  je	  deze	  afbeelding	  in	  het	  zojuist	  getrokken	  Gefixeerd	  Symboolkader	  plaatst,	  dan	  
zal	  deze	  
direct	  het	  hele	  vak	  vullen.	  
Indien	  een	  afbeelding	  direct	  in	  een	  pagina	  geplaatst	  wordt,	  verschijnen	  er	  blauwe	  
ankerpunten	  waarmee	  het	  formaat	  kan	  worden	  aangepast.	  

Grafisch	  paneel	  
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EIGEN	  AFBEELDINGEN	  INVOEGEN	  	  

Als	  je	  de	  Afbeeldingen	  map	  opent	  dan	  worden	  standaard	  de	  Widgit	  Afbeeldingen	  weergegeven.	  	  
Je	  kunt	  ook	  andere	  mappen	  met	  afbeeldingen	  op	  die	  plek	  openen,	  klik	  op	  de	  knop	  Afb.	  A.	  Deze	  map	  
verwijst	  standaard	  naar	  de	  map	  Mijn	  Afbeeldingen	  op	  de	  computer.	  	  
Voeg	  je	  eigen	  foto´s	  toe	  aan	  het	  document.	  Doe	  dit	  op	  dezelfde	  manier	  als	  de	  illustraties.	  Klik	  op	  de	  
foto	  en	  daarna	  in	  het	  document.	  	  

AFBEELDINGEN	  ALS	  SYMBOOL	  GEBRUIKEN	  

Tijdens	  het	  typen	  verschijnen	  de	  bijbehorende	  symbolen	  boven	  de	  woorden.	  
Klik	  in	  het	  grafisch	  paneel	  eerst	  op	  de	  foto	  van	  de	  en	  klik	  vervolgens	  in	  het	  woord.	  Het	  symbool	  
wordt	  vervangen	  door	  de	  foto.	  
	  

NAVIGEREN	  
Klik	  op	  de	  knop	  Volgende	  pagina	  in	  de	  navigatiebalk	  onder	  aan	  de	  pagina.	  Als	  er	  nog	  geen	  
volgende	  pagina	  bestaat,	  dan	  wordt	  deze	  aangemaakt.	  
	  
Je	  kunt	  instellen	  hoe	  je	  de	  pagina’s	  wil	  zien,	  als	  een	  enkele	  of	  als	  een	  
dubbele	  pagina,	  met	  het	  uiterlijk	  van	  een	  boek.	  

DOCUMENTEN	  BEWAREN	  EN	  OPENEN	  

DOCUMENT	  OPSLAAN	  

Met	  de	  knop	  Document	  opslaan	  	   kunt	  u	  het	  document	  opslaan.	  	  
In	  het	  dialoogvenster	  opslaan	  kunt	  u	  een	  locatie	  voor	  het	  document	  kiezen.	  Automatisch	  verwijst	  het	  
dialoogvenster	  naar	  Mijn	  documenten/Mijn	  In	  Print	  Schrijven.	  	  

DOCUMENT	  OPENEN	  

Met	  de	  knop	  Maak	  een	  nieuw	  document	   kunt	  u	  een	  nieuw	  document	  openen.	  	  

Gebruik	  de	  knop	  Open	  een	  bewaard	  bestand	   	  om	  een	  bewaard	  document	  te	  openen.	  Zoek	  het	  
te	  openen	  bestand	  met	  de	  verkenner	  en	  klik	  op	  Openen.	  

SPRAAK	  
In	  het	  programma	  zit	  ook	  een	  spraakfunctie.	  Voor	  het	  spreken	  tijdens	  het	  werken	  gebruik	  je	  de	  
spraakknoppen	  op	  de	  werkbalk.	  	  

	  

	  

	  
AUTOMATISCHE	  SPRAAK	  

Het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  automatische	  spraak	  na	  letter,	  woord	  of	  zin	  in	  te	  stellen.	  Ga	  hiervoor	  via	  het	  
menu	  naar	  Spraak	  en	  vink	  de	  gewenste	  spraakinstelling	  aan	  of	  uit.	  Meestal	  moet	  dit	  na	  het	  
installeren	  van	  de	  software	  nog	  gebeuren.	  

Gebruik deze knop om de laatst 
uitgesproken tekst te herhalen 
wanneer dit bijvoorbeeld niet 
duidelijk is geweest.  

Gebruik deze knop om de 
huidige zin uit te laten 
spreken. Voor de volgende 
zin, klik nogmaals.  
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COPYRIGHT	  

Wanneer	  je	  materiaal	  maakt	  voor	  gebruik	  in	  of	  buiten	  school.	  Zorg	  dan	  dat	  de	  copyright	  tekst	  aan	  het	  
document	  wordt	  toegevoegd.	  Dit	  doe	  je	  als	  volgt:	  
Kies	  de	  knop	  Schrijven	  zonder	  symbolen	  en	  klik	  in	  het	  document.	  	  
Typ	  de	  volgende	  tekst:	  
Copyright	  Widgit	  Symbolen:	  www.widgit.nl	  	  

	  

VOOR	  MEER	  INFORMATIE	  
Ga	  naar	  www.leerhulpmiddelen.nl	  	  of	  neem	  contact	  op	  met	  Alexis	  leerhulpmiddelen.nl	  

E-‐mail:	  Alexis@leerhulpmiddelen.nl	  	  
Tel:	  055	  –	  843	  76	  25	  	  
	  
 


