Wat is er nieuw in ZoomText 2021

Nieuwe spraakassistent om te helpen met
verschillende ZoomText-opdrachten en functies
De nieuwe spraakassistent biedt een manier om met ZoomText in Windows 10 te
communiceren via spraakinvoer. Ondersteunde talen zijn Engels, Nederlands, Duits, Spaans
en Frans. Vraag hem om u te helpen met verschillende functies met een natuurlijke stem. Dit
betekent dat dezelfde actie kan worden uitgevoerd door meer dan één soortgelijke zin in
plaats van een enkele vooraf gedefinieerde spraakopdracht. Om bijvoorbeeld in ZoomText
de vergroting te verhogen kunt u zeggen “zoom in” of “verhoog vergroting”.
In tegenstelling tot sneltoetsen, die moeilijk te onthouden zijn, zijn natuurlijke
spraakopdrachten een gemakkelijkere manier om met de software te werken. Het gebruik
van spraakinvoer om ZoomText te besturen kan ook voordelen opleveren voor gebruikers in
bepaalde situaties die hen verhinderen een toetsenbord effectief te gebruiken.
De Spraakassistent gebruikt de interne microfoon van uw computer of u kunt ermee praten
via een externe microfoon of headset. Er zijn drie opties om de Spraakassistent te vertellen
dat hij naar een specifiek commando moet luisteren:
•

Met een specifieke toetscombinatie.

Voor ZoomText: CAPS LOCK + ALT + SPATIEBALK.
•
Spreek een specifiek activeringswoord uit dat de software waarschuwt om naar een
spraakopdracht te luisteren, vergelijkbaar met SIRI op een iPhone of de Google-assistent in
een Google Home-apparaat.
Het activeringswoord voor ZoomText is "Zoomy". Spreek dit woord uit gevolgd door een
specifiek ZoomText-commando, zoals "Zoomy, Zoom In".
Opmerking: Het activeringswoord is niet beschikbaar als u een Bluetooth-microfoon gebruikt.
In dat geval moet u de toetsaanslag gebruiken voordat u de spraakopdracht uitspreekt.
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•

Via de gebruikersinterface.

In ZoomText: klik op de microfoonknop in de rechterbovenhoek van de ZoomText-werkbalk.
Wanneer de spraakassistent begint te luisteren naar een spraakopdracht, wordt een korte
audio-indicator afgespeeld en wordt een visuele indicator weergegeven. Na het horen van
een spraakopdracht, wordt een andere audio-indicator afgespeeld totdat de opdracht is
verwerkt. Na verwerking wordt de visuele indicator verwijderd, wordt een andere korte audioindicator afgespeeld en wordt de gewenste actie uitgevoerd.
Als de Spraakassistent niets hoort, zegt ZoomText: "Sorry, ik heb helemaal niets gehoord".
Als de Spraakassistent het niet begrijpt of als de spraakopdracht niet wordt ondersteund,
zegt ZoomText: "Sorry, dat heb ik niet verstaan".
Opmerking: Aangezien alle verwerking van spraakherkenning via internet wordt uitgevoerd
met behulp van Microsoft-services in de cloud, is er een kleine vertraging, afhankelijk van uw
verbinding. Wees geduldig en experimenteer met verschillende commando's. Dit is een
nieuwe technologie die aan onze softwareproducten is toegevoegd en die in de loop van de
tijd zal blijven veranderen en evolueren. We stellen uw suggesties en feedback op prijs.
Om de Spraakassistent uit te schakelen of andere opties te wijzigen, zoals of de
spraakassistent wel of niet luistert naar het activeringswoord of om de geluiden uit te
schakelen doet u het volgende:
In ZoomText selecteert u de knop Spraakassistent op de werkbalk en klikt u op de Pijl
Omlaag (of u drukt op uw toetsenbord op de PIJL OMLAAG), en dan selecteert u
Instellingen.
Als het activeringswoord is uitgeschakeld, moet u altijd eerst de sneltoets voor de
spraakassistent indrukken om ZoomText te vertellen dat hij moet beginnen met luisteren
naar een commando.
Voor meer informatie en om een volledige lijst met spraakopdrachten voor specifieke
ZoomText-acties te bekijken, zegt u “Zoomy, gevolgd door: “help". U kunt ook via het menu
van de Spraakassistent kiezen voor “Aan de slag”.
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Hier zijn een paar opdrachten die u kunt proberen om u op weg te helpen. Denk eraan om
“Zoomy” of te zeggen voordat u elk commando uitspreekt.
ZoomText:
• Help
• Wissel vergroting
• Zoom in
• Zoom uit
• Verhoog vergroting
• Verlaag vergroting
• Zet de vergroting op 1,2
• Kleur uit
• Kleur aan
• Wissel focus
• Zet muisverbeteringen aan
• Zet de spraak uit
• Zet de spraak aan
• Praat sneller
• Zet stemsnelheid op 90
• Start de app lezer
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FS Ondersteuningsprogramma voor het
verzamelen van systeeminformatie
Het FS Ondersteuningsprogramma is een nieuw hulpprogramma dat informatie over uw
computer verzamelt en een rapport stuurt naar onze technische ondersteuning en
softwareontwikkelingsteams om ons te helpen bij het oplossen van problemen die u mogelijk
ondervindt tijdens het uitvoeren van ZoomText. Meestal wordt u gevraagd om dit
hulpprogramma uit te voeren tijdens een technische ondersteuningssessie als wordt
vastgesteld dat er aanvullende details over uw systeem nodig zijn. Sommige informatie die
wordt verzameld, omvat:
•

Systeeminformatie zoals processor, RAM, besturingssysteem, architectuur en meer

•

gebeurtenislogboeken

•

Versie van Adobe Reader (indien geïnstalleerd)

•

Versies van alle geïnstalleerde webbrowsers

•

Informatie over geïnstalleerde Microsoft Office-toepassingen

•

Crash dumps

•

Installatielogboeken

•

Momenteel lopende systeemprocessen

•

Gebruikersinstellingen

Het FS Ondersteuningsprogramma kan worden gestart vanuit het menu ondersteuning in
ZoomText en begeleidt u bij het verzamelen en indienen van een rapport.
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