1 STAPPENPLAN: INTOWORDSBESTANDEN OPENEN

1.1 Voorbereiding en vereisten
Om de beveiligde IntoWords-bestanden van Dedicon te activeren en te openen is de volgende
voorbereiding nodig:




Je hebt toegang tot de online Chrome extensie van IntoWords;
Je bent ingelogd in de online pdf-omgeving van IntoWords met je IntoWords-account;
Je hebt verbinding met het internet.

Voor meer informatie over IntoWords en licenties ga je naar Uitgeverij Visiria, leverancier van
IntoWords.

1.2 Alle stappen op een rijtje openen IntoWords-bestand
Stap 1
Je hebt een IntoWords-bestand besteld in de webwinkel. Als je het bestand op cd hebt besteld,
krijg je deze thuisgestuurd. Heb je voor een download gekozen dan verschijnt deze na een tijdje in
het overzicht ‘mijn producten’ op de webwinkel.
Zet de bestanden op je computer. De bestanden versturen we in een zip-bestand, zorg er dus voor
dat je ze eerst ‘unzipt’.

Stap 2
Open de Chrome Browser en klik op de online extensie IntoWords rechts bovenin je scherm. Heb
je de online extensie nog niet toegevoegd? Ga dan naar deze pagina voor uitleg (in film en tekst).
Klik je op de extensie, dan verschijnt de blauwe IntoWords-balk met een inlogknop.

Stap 3
Open nu in de Chrome Browser de online pdf-omgeving via https://www.intowordshelpdesk.nl/pdf/.
Log vervolgens in met je gebruikersnaam en wachtwoord van IntoWords.

Stap 4
Klik in de online pdf-omgeving van IntoWords op Bestand kiezen en upload vervolgens je bestand.

Stap 5
Als het bestand geactiveerd is verschijnt het boek op je scherm. Op de eerste pagina vind je
informatie over tot hoe lang je het boek kunt gebruiken en wat de voorwaarden zijn van het gebruik
van het dyslexiebestand.

2 GEBRUIK JE EEN IPAD? DAN
WERKT HET ZO.

Wil je de beveiligde IntoWords-bestanden van Dedicon op een iPad activeren, dan zijn de stappen
iets anders. Na het downloaden ‘unzip’ je het bestand met een unzip-app. Sla de map met de
beveiligde IntoWords-bestanden op. Met een Ipad kan dat alleen online, bijvoorbeeld in iCloud,
Google Drive of Dropbox.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open op de iPad de app “Instellingen”
Tik links op “Algemeen”
Tik rechts op “Toegankelijkheid”
Tik rechts op “Spraak”
Tik op “Spreek selectie uit” als die optie nog niet groen is
Kies eventueel ook direct een andere stem door in hetzelfde scherm op “Stemmen” te
klikken en hier de taal te selecteren. Alle stemmen die bij IntoWords zitten kunnen gebruikt
worden.
7. In ditzelfde scherm kan ook alvast de spreeksnelheid worden aangepast.

Dedicon-bestanden voorlezen op iPad:
1.
2.
3.
4.
5.

Open de Safari browser
Ga naar https://www.stichtingvisiria.nl/viewer/ en log in
Upload een Dedicon-bestand
Selecteer tekst op het scherm
Tik op de “Spreek uit” optie die verschijnt.

