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1 Overzicht
1.1 Hoofdeigenschappen

1 Overzicht
Hartelijk dank dat u dit waardevolle en krachtige product hebt
gekocht!
De STAEDTLER digitale pen kan alle handgeschreven notities en
tekeningen op normaal papier lezen en in het interne flashgeheugen
opslaan. Dat is vooral handig wanneer u zich niet in de buurt van een
computer bevindt en spontane gedachten of belangrijke zaken wilt
vastleggen. De opgenomen notities kunnen vervolgens via Bluetooth®
of via een USB-aansluiting worden geüpload naar uw computer,
tablet, of smartphone.
De STAEDTLER digitale pen bestaat uit een schrijfinrichting en een
ontvanger die ultrasone en infraroodtechnologieën met doordachte
algoritmen verbindt. Zo ontstaat een accuraat volg- en
positioneringssysteem dat de beweging van de penpunt op elke
ondergrond volgt en in een vectorbeeld van het handschrift van de
gebruiker omzet. De digitale pen stuurt dit vectorbeeld vervolgens
door naar de ontvanger, waar het wordt opgeslagen.
Tip!
Voor meer gedetailleerde informatie over het apparaat verwijzen we
u graag naar deze gebruiksaanwijzing, zodat u vertrouwd bent met
alle handige functies!

1.1 Hoofdeigenschappen
Scan handgeschreven notities en tekeningen, ook wanneer u niet
achter uw computer zit.
Sla handgeschreven notities op in het ingebouwde flashgeheugen.
De vastgelegde handgeschreven notities via Bluetooth® uploaden
naar uw PC, smartphone (BlackBerry® en iPhone) of uw tablet
(iPad) of via USB-aansluiting uploaden naar uw computer.
Werkt als een digitale balpen, waarmee u direct kunt schrijven in
Windows en Office 2007.
Met selecteerbare muiswijzerfunctie.
Geen speciaal papier nodig.

7 / 132

STAEDTLER digitale pen 2.0

1 Overzicht
1.2 Inhoud van de verpakking

1.2 Inhoud van de verpakking
Digitale pen (met oplaadbare batterij via USB)
3 balpenstiften
1 Penstift
Ontvanger (met oplaadbare batterij via USB)
USB-kabel
Metalen opbergdoos
Praktisch etui voor onderweg
Software 3 cd's (Note Manager / MyScript Studio Notes Edition
voor Windows en voor Mac-computer / Photo Sketcher)
Beknopte handleiding

1.3 Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing!
De accu's mogen in geen geval in vuur geworpen, uit elkaar
gehaald of kortgesloten worden!
Als een accu uitgelopen is, dient u absoluut elk contact met de
huid, de ogen of de slijmvliezen te vermijden. Betreffende
plaatsen moeten direct met veel schoon water worden
afgespoeld. Raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
Het product is geen speelgoed en mag door personen jonger
dan 14 jaar alleen onder toezicht van volwassenen worden
gebruikt.
Bewaar accu's uit de buurt van kleine kinderen. Ze kunnen
levensgevaarlijk zijn, wanneer ze ingeslikt worden. Mocht dat
toch gebeuren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts!
Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal en
inslikbare kleine delen. Zo niet, bestaat er o.a. een risico op
verstikking!
Tip!
De STAEDTLER digitale pen en de ontvanger mogen niet
blootgesteld worden aan sterke temperatuurschommelingen, vocht,
direct zonlicht, stof of schokken.
Verricht geen reparaties aan de STAEDTLER digitale pen of zijn
accessoires. Een foutieve reparatie kan het product beschadigen.
Open de STAEDTLER digitale pen in geen geval met geweld! Dit
kan immers tot storingen leiden!

Afbeelding 1 Pen niet met geweld openen!
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1.4 Systeemvereisten
Om de meegeleverde software-cd's te kunnen installeren en
gebruiken, moet uw systeem aan de volgende vereisten voldoen:
Besturingssysteem: Microsoft® Windows 8, Windows 7, Windows
Vista, Windows XP, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion of
10.8 Mountain Lion alleen voor Intel-processor
Vrije harde schijfruimte: 100 MB
Aanbevolen werkgeheugen: 512 MB
Beeldschermresolutie: min. 1024 x 768 pixel
CPU: Minimum Pentium 1 GHz
Vrije USB-poort

1.5 De STAEDTLER digitale pen 2.0
1.5.1 Omschrijving STAEDTLER digitale pen 2.0

Afbeelding 2 STAEDTLER digitale pen 2.0

1 Laadcontrolelampje
2 Schuifje voor uitnemen van stiften
3 Afdekkap van USB-aansluiting
Laadcontrolelampje
Het controlelampje brandt als de pen voor het opladen via de USBkabel met de computer is verbonden. Zodra het opladen is afgerond,
gaat het controlelampje uit.
Schuif voor uitnemen van stiften
Maakt het vervangen van een stift mogelijk.
Afdekkap van USB-aansluiting
De afdekkap beschermt de hieronder liggende USB-aansluiting. De
USB-aansluiting dient voor het opladen van de accu van de
STAEDTLER digitale pen met een USB-kabel.
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1.5.2 STAEDTLER digitale pen 2.0 opladen
Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de accu's van de
STAEDTLER digitale pen op te laden.
Tip!
Wanneer de batterijen van de pen leeg zijn, verschijnt het volgende
icoontje op het lcd-scherm van de ontvanger.

Afbeelding 3 Batterij-icoontje

Dit icoontje zal bij elke nieuwe notitie op het scherm verschijnen.
Zodra de accu's zijn opgeladen, verandert het programma-icoontje in
de taakbalk.

Afbeelding 4 Programma-icoontje in de taakbalk

1.

Open de afdekkap van de USB-aansluiting bovenop de
STAEDTLER digitale pen.

2.

Steek de USB-kabel in de USB-aansluiting van de STAEDTLER
digitale pen.

3.

Verbind het andere uiteinde van de USB-kabel in een vrije USBpoort van uw computer.

4.

Is de STAEDTLER digitale pen correct aangesloten, brandt bij de
knop voor het uitnemen van de stift een rood lampje.

Tip!
Het opladen is met succes afgerond als het controlelampje uit gaat!

1.5.3 Een stift inbrengen/vervangen
Tip!
De STAEDTLER digitale pen is alleen geschikt voor balpenstiften van
het D-formaat, bijv. STAEDTLER refill 459.
Tip!
Bij levering zijn de balpenstiften voorzien van een beschermtip
(gelpunt). Voor het eerste gebruik moet deze, indien nog aanwezig,
worden verwijderd.
Een stift verwijderen

STAEDTLER digitale pen 2.0

1.

Verwijder het dopje van de STAEDTLER digitale pen.

2.

Schuif de knop aan de zijkant van de STAEDTLER digitale pen
naar voren om de stift los te maken.

3.

Houd de pen met de stift naar beneden. De stift valt uit de pen.
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4.

Is de stift niet volledig uit de behuizing gevallen, trek deze dan uit
de behuizing.

Een stift inbrengen
1.

Steek de stift in de penpunt.

2.

Schuif de knop aan de zijkant van de STAEDTLER digitale pen
weer naar achter.

3.

Duw de nieuwe stift met de vingers lichtjes erin, tot deze vastzit.

Afbeelding 5 Stift inbrengen

Opgelet!
Te hard aanduwen, kan de elektronica aan de binnenkant van
de pen beschadigen!

1.6 De ontvanger
De STAEDTLER digitale pen is een uniek apparaat waarmee
handgeschreven notities op normaal papier gescand kunnen worden
om deze vervolgens in het geheugen te bewaren en daarna naar uw
computer, tablet of smartphone door te sturen.
Met de STAEDTLER digitale pen kunnen tot 100 DIN A4-pagina‘s
gescand en opgeslagen worden.
Op het lcd-scherm kan de gebruiker het huidige paginanummer, de
batterijstatus en de actuele werkingsmodus aflezen.
Met behulp van de USB-kabel of via Bluetooth® kan de STAEDTLER
digitale pen thuis of op kantoor op een computer, tablet of
smartphone worden aangesloten. De opgeslagen notities downloadt
u dan naar uw computer, waarna u ze verder kunt bewerken.
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1.6.1 Beschrijving van de ontvanger

Afbeelding 6 Ontvanger

1 Lcd-scherm:
Op het display worden alle relevante gegevens getoond.
2 USB-poort:
Om via een USB-kabel verbinding te maken met uw computer.
3 Power-button:
In offlinemodus: Kort drukken om een nieuwe notitie te registreren of
om naar een nieuwe pagina over te gaan.
Circa 5 seconden lang ingedrukt houden om het apparaat aan of uit
te schakelen.
In onlinemodus: Kort drukken om van muis- naar notitiemodus over te
schakelen en omgekeerd.
4 Bluetooth®-button:
Kort indrukken om de verbinding met BlackBerry® smartphones /
Windows-apparatuur te starten (op het display verschijnt SPP).
Drukken en ingedrukt houden om de verbinding met iPhone / iPad te
starten (op het display verschijnt IRP).
5 RESET:
Hiermee kunt u de ontvanger resetten.
6 Clip:
Hiermee kunt u de ontvanger aan het papier bevestigen.
Tip!
Wanneer het apparaat circa 60 minuten lang niet gebruikt wordt,
schakelt het zich automatisch uit.

STAEDTLER digitale pen 2.0
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1.6.2 Het apparaat resetten
De ontvanger heeft aan de zijkant een RESET-opening. Deze dient u
te gebruiken, wanneer het apparaat niet meer reageert. Om de
ontvanger te resetten, dient u een langwerpig smal voorwerp in de
omrande opening te steken.

Afbeelding 7 RESET

1.6.3 Lcd-scherm
Op het lcd-scherm worden, afhankelijk van de werkingsmodus, de
volgende symbolen weergegeven.
Symbool

Betekenis
De ontvanger is met de computer verbonden.
Het geheugen van de ontvanger is voor
minstens 90 % vol. Download uw notities
naar uw computer of wis gegevens.
De accu's van de pen zijn bijna leeg en
dienen opgeladen te worden.
De accu van de ontvanger is bijna leeg en
dient opgeladen te worden.
De STAEDTLER digitale pen bevindt zich in
notitiemodus.
De STAEDTLER digitale pen bevindt zich in
muismodus.

Aantal opgeslagen notities.

Bluetooth® is geactiveerd.
De STAEDTLER digitale pen is gereed voor
het verbinden met een iPhone / iPad.
De STAEDTLER digitale pen is gereed voor
het verbinden met een Windows-computer of
BlackBerry® smartphone.
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1.6.4 De batterij opladen
De ontvanger heeft een ingebouwde oplaadbare accu, die voor het
eerste gebruik moet worden opgeladen. Wanneer de accu bijna leeg
is, kunt u deze simpelweg opladen door de ontvanger met de
meegeleverde USB-kabel op een ingeschakelde computer aan te
sluiten.
Zodra uw toestel met de computer is verbonden, wordt de batterij
opgeladen.Na ca. 3,0 uur is de accu volledig opgeladen.
De volledig opgeladen accu gaat ca. 15 uur lang mee.

1.6.5 De ontvanger aan het papier bevestigen
1.

Open de clip aan de onderkant van de ontvanger.

2.

Bevestig het apparaat bovenaan in het midden aan het papier.

Afbeelding 8 Positie van ontvanger in het midden

Tip!
Blokkeer de signalen niet die van de penpunt naar de ontvanger
worden verstuurd.
De hoek waarin u de STAEDTLER digitale pen vasthoudt ten
opzichte van het papier, dient zich bij het schrijven tussen 45° en 90°
te situeren.
Houd de pen ook niet vast als een penseel.

STAEDTLER digitale pen 2.0

Afbeelding 9 Juiste manier van schrijven

Afbeelding 10 De signalen naar de
ontvanger worden belemmerd

Afbeelding 11 De signalen naar de
ontvanger worden belemmerd

Afbeelding 12 Foute manier van
vasthouden
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1.6.6 Bereik van de ontvanger
Houd rekening met de reikwijdte van de ontvanger.

Afbeelding 13 Reikwijdte van de ontvanger

Tip!
De stippellijn geeft voor elke positie het bereik aan.
Het papier moet van het formaat DIN A4 zijn.

1.6.7 Met de computer via USB verbinden
Om de ontvanger met uw computer te verbinden, gebruikt u de
meegeleverde USB-kabel.
1.

Steek de mini-USB-stekker in de USB-poort van de ontvanger.

2.

Steek de USB-stekker in een vrije USB-poort van uw computer.

Eenmaal de verbinding met uw computer tot stand werd gebracht,
beschikt u over de volgende mogelijkheden:
uploaden van notities van de ontvanger naar uw computer;
werken in de onlinemodus.
Opgelet!
Beweeg of kantel de ontvanger NIET wanneer hij gebruikt
wordt. Schuif de ontvanger met de juiste kant naar boven over
de rand van het blad. Het toestel bewegen of kantelen kan voor
ongelijkmatige pentrekken of een foutieve registratie zorgen!

1.6.8 Met de computer via Bluetooth® verbinden
Naast de gegevensoverdracht via de USB-kabel, kunnen bij
Windows-computers de gegevens ook via Bluetooth® worden
overgedragen.
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®

Afbeelding 14 Met de computer via Bluetooth verbinden

Om de ontvanger via Bluetooth® met de PC te kunnen verbinden,
moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan.
De gebruikte PC beschikt over een ingebouwde Bluetooth®ontvanger.
Of
Een Bluetooth®-dongel is via USB verbonden met de PC.
1.

Open het betreffende contextmenu met een klik op het
Bluetooth®-icoontje in de taakbalk.

®

Afbeelding 15 Bluetooth -icoontje

2.

Kies in het contextmenu Een apparaat toevoegen om de
STAEDTLER digitale pen te verbinden.

®

Afbeelding 16 contextmenu Bluetooth -Apparaat toevoegen

STAEDTLER digitale pen 2.0

3.

Activeer de Bluetooth® functie van de ontvanger, door op de
Bluetooth®-button te drukken.

4.

Alle binnen de reikwijdte gevonden Bluetooth® apparaten worden
weergegeven in een lijst. De STAEDTLER digitale pen is te
herkennen als Mobile Pen. Selecteer dit apparaat en druk op
Volgende.
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®

Afbeelding 17 Lijst met alle gevonden Bluetooth apparaten

Tip!
Werkt u met Windows XP, kies dan de optie Option “Hoofdsleutel uit
de documentatie gebruiken” en sleutel 0000 invoeren.
5.

De verbinding tussen PC en ontvanger is nu tot stand gebracht.

Afbeelding 18 Afronden van de instelassistent

Tip!
Is de STAEDTLER digitale pen via Bluetooth® met de PC
verbonden, werkt het uploaden van de opgeslagen notities alleen
via de Note Manager.
Tip!
Draadloze gegevensoverdracht via Bluetooth® functioneert NIET bij
Mac-computers.
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2 Installatie voor Windows 7 (3 cd’s)
2.1 Systeemvereisten
Zie hoofdstuk 1.4 Systeemvereisten.

2.2 MyScript Studio Notes Edition
2.2.1 Installatie van MyScript Studio Notes Edition en MyScript InkRetriever
1.

Steek de installatie-cd in de cd-romdrive.

Vervolgens zult u het volgende venster op uw scherm zien
verschijnen:

Afbeelding 19 Installatie-assistent voor MyScript Studio Notes Edition

Tip!
Het set-upprogramma moet automatisch beginnen lopen. Zo niet,
start u het programma manueel door de cd-rom via de driver aan te
roepen.
2.

Druk op Volgende om verder te gaan.

3.

Selecteer in het pulldownmenu de taal waarin de software
geïnstalleerd moet worden en druk op Volgende.

4.

Neem de licentieovereenkomst door. Klik daarna op het punt Ik
ben akkoord met de overeenkomst en druk op Volgende.

Tip!
Als u zich niet akkoord verklaart met de licentieovereenkomst, kunt
u de software niet installeren.
5.

STAEDTLER digitale pen 2.0

Druk op Volgende om de software in de aangegeven map te
installeren. Druk op Bladeren... om een andere map voor de
installatie te kiezen en klik vervolgens op Volgende.
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Afbeelding 20 Map voor de installatie bepalen

6.

Vink het keuzevakje Snelkoppeling op het bureaublad plaatsen
aan, wanneer u een snelkoppeling op uw bureaublad wilt
plaatsen. Druk daarna op Volgende.

7.

Druk op de knop Vorige om uw instellingen te controleren of te
wijzigen. Druk op de knop Installeren om met de installatie van
de software te beginnen.

Afbeelding 21 Installatie starten

Windows begint nu met de installatie. Na enige tijd verschijnt het setupvenster voor de geïntegreerde MyScript InkRetriever-software:
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Afbeelding 22 Set-upassistent voor MyScript InkRetriever

8.

Sluit alle programma’s die u naast de installatie nog hebt lopen
en druk vervolgens op Volgende.

9.

Neem de licentieovereenkomst door. Klik daarna op het punt Ik
ben akkoord met de overeenkomst en druk op Volgende.

Tip!
Als u zich niet akkoord verklaart met de licentieovereenkomst, kunt
u de software niet installeren.
10. Druk op Voltooien om de installatie te voltooien.
MyScript InkRetriever configureren
Nadat u de software geïnstalleerd hebt, zal het volgende venster op
uw scherm verschijnen:

Afbeelding 23 Dialoogvenster na de installatie

STAEDTLER digitale pen 2.0
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Verricht de instellingen in overeenstemming met de instructies van
hoofdstuk 5.1 Uploadinstellingen configureren.
Tip!
Wanneer u na het installatieproces de toepassing voor de eerste
keer start, wordt er een nieuwe map met de naam MyScript
Documents in de map Mijn documenten gecreëerd. Alle notities
worden in deze submap opgeslagen. Indien er geen map Mijn
bestanden is, creëert het installatieprogramma een nieuwe map
Mijn bestanden op uw harde schijf.
Wanneer u de software verwijdert, upgradet of opnieuw installeert,
worden de notities in deze map niet gewist.
Vervolgens dient u uw software te activeren.

2.2.2 MyScript Studio Notes Edition activeren
Automatische activering
1.

Breng een verbinding met het internet tot stand.

2.

Open het programma MyScript Studio Notes Edition via de
snelkoppeling of via het startmenu.

3.

Bij het voor het eerst openen van het programma MyScript
Studio Notes Edition verschijnt dit registratievenster:

Afbeelding 24 MyScript Studio Notes Edition activeren
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4.

In dit softwarevenster heeft u de mogelijkheid verschillende
modules aan te schaffen (Kopen) of uw software te Activeren.

5.

Klik op het veld Activeren, een nieuw venster opent.

STAEDTLER digitale pen 2.0
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Afbeelding 25 MyScript Studio Notes Edition activeren

6.

Uw activeringscode invullen in het veld. Zodra u de 10 – cijferige
code heeft ingevoerd, verschijnt het grijsgemaakte veld Activate.

Tip!
U vindt de activeringscode op de MyScript-software-cd.
7.

Druk op de opdrachtknop Activate om het programma te
activeren.

Is de procedure zonder problemen verlopen, meldt de software:
Internetactivering met succes afgerond. Hartelijk dank!
Beëindig de activeringsprocedure met OK.
Tip!
Er wordt geen vertrouwelijke informatie verstuurd!
Mocht u de activering niet direct via het internet kunnen uitvoeren,
wordt een foutmelding gegeven.

Afbeelding 26 Foutmelding activering niet mogelijk

U hebt dan de mogelijkheid om de software handmatig te activeren.
STAEDTLER digitale pen 2.0
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Manuele activering
1.

Klik op de verschijnende foutmelding op de knop Handmatige
activering. Een pagina met instructies opent.

Afbeelding 27 Het registratiebestand aanvragen

2.

Lees de instructies aandachtig door en klik vervolgens op OK.

In het volgende dialoogveld worden alle relevante gegevens voor het
activeren van het programma samengevat.
Kopieer de gehele tekst naar een e-mailbericht en stuur de email
naar het adres: activation.studio.support@visionobjects.com.
Tip!
Er wordt geen vertrouwelijke informatie verstuurd!
U ontvangt er email een met de programma license.lic in de bijlage.
3.

Vink het programma door te dubbelklikken.

Uw programma wordt nu geactiveerd.
Tip!
Wilt u het activeren uitvoeren bij een computer zonder
internetverbinding, kopieer dan de tekstgegevens naar een andere
computer die beschikt over een internetverbinding en verstuur het
van daaruit.
Tip!
Mocht er zich tijdens de registratieprocedure ergens een probleem
voordoen, druk daarna op de opdrachtknop . Open met een klik
op
uw browser om bij de supportpagina te komen. Hier
kunt u uw aanvraag in het helpforum instellen.
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2.3 Note Manager (Notitiemanager)
2.3.1 Installatie van Note Manager
1.

Steek de installatie-cd in de cd-romdrive.

Vervolgens zult u het volgende venster op uw scherm zien
verschijnen:

Afbeelding 28 Taal kiezen

Tip!
Het set-upprogramma moet automatisch beginnen lopen. Zo niet,
start u het programma manueel door de cd-rom via de driver aan te
roepen.
2.

Selecteer de taal waarin de software geïnstalleerd moet worden.

3.

Klik in het dialoogvenster op OK om verder te gaan met
installeren, een nieuw dialoogvenster wordt geopend.

Afbeelding 29 Welkom bij de installatie

4.

STAEDTLER digitale pen 2.0

Druk op Volgende om met de installatie verder te gaan. Een
nieuw dialoogvenster verschijnt.
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Afbeelding 30 Doelmap selecteren

5.

Wilt u de doelmap voor de installatie wijzigen, klik dan op de
Wijzigen en kies de gewenste opslaglocatie. Bent u tevreden met
de gemaakte keuze, klik dan op de knop Volgende.

6.

Druk op de knop Installeren om met de installatie van de
software te beginnen.

7.

Het installationsprogramma kopieert vervolgens de bestanden
naar de gewenste map en dit wordt met de knop Voltooien
beëindigd.

Afbeelding 31 Installatie beëindigen
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2.4 Photo Sketcher
2.4.1 Installatie van Photo Sketcher
1.

Steek de installatie-cd in de cd-romdrive.

2.

Start Setup.exe van de Photo Sketcher door dubbelklikken.

Afbeelding 32 Photo Sketcher installatie welkom

3.

In het welkom – scherm klikken op Next, een nieuw scherm
wordt geopend.

Afbeelding 33 Opslaglocatie Photo Sketcher installatie

4.

STAEDTLER digitale pen 2.0

Druk op Next om de software in de aangegeven map te
installeren. Druk op Browse om een andere map voor de
installatie te kiezen en klik vervolgens op Next.
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Afbeelding 34 Photo Sketcher Installation met succes afgerond

Het installeren van de Photo Sketcher is nu afgerond.
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3 Installatie voor Mac-computer (3 cd’s)
3.1 MyScript Studio Notes Edition
3.1.1 Installatie van MyScript Studio Notes Edition en MyScript InkRetriever
1.

Steek de installatie-cd in de cd-romdrive.

2.

Pak het bestand MyScriptStudioNotesEdition-1.3.0.977-OEMInstaller.zip uit door erop te dubbelklikken.

3.

Onder Downloads vindt u de map MyScriptStudioNotesEditionInstaller en het bijbehorende installatiebestand
MyScriptStudioNotesEdition.mpkg. Start dit bestand door erop te
dubbelklikken.

Vervolgens zult u het volgende venster op uw scherm zien
verschijnen:

Afbeelding 35 Veiligheidsmelding

4.

Druk op Ga door. Nu zult u de installatie-assistent op uw scherm
zien verschijnen.

Afbeelding 36 Installatie-assistent voor MyScript Studio Notes Edition

Tip!
Het set-upprogramma moet automatisch beginnen lopen. Zo niet,
start u het programma manueel door de cd-rom via de driver aan te
roepen.
STAEDTLER digitale pen 2.0
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5.

Druk telkens opnieuw op Ga door.

6.

Neem de licentieovereenkomst door en klik daarna op Akkoord.

Afbeelding 37 Software licentie overeenkomst voor MyScript Studio Notes Edition

Tip!
Als u zich niet akkoord verklaart met de licentieovereenkomst, kunt
u de software niet installeren.
7.

Selecteer in het pulldownmenu de taal waarin de software
geïnstalleerd moet worden. Druk vervolgens op Ga door.

Afbeelding 38 Taal kiezen voor MyScript Studio Notes Edition

8.
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Klik op het symbool voor de harde schijf en druk daarna op
Ga door.
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Afbeelding 39 Installatielocatie bepalen

9.

Druk op Installeer.

Afbeelding 40 Installatie starten

10. Geef uw Naam en Wachtwoord in en klik op OK.

Afbeelding 41 Beveiligingsvenster

STAEDTLER digitale pen 2.0
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Afbeelding 42 Installatie pakketscripts

Afbeelding 43 Driversoftware MyScript InkRetriever

11. De installatie werd met succes voltooid.

Afbeelding 44 Installatie voltooid
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3.1.2 MyScript Studio Notes Edition activeren
Automatische activering
1.

Breng een verbinding met het internet tot stand.

2.

Open het programma MyScript Studio Notes Edition via de
snelkoppeling of via het startmenu.

3.

Bij het voor het eerst openen van het programma MyScript
Studio Notes Edition verschijnt dit registratievenster:

Afbeelding 45 MyScript Studio Notes Edition activeren
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4.

In dit softwarevenster heeft u de mogelijkheid verschillende
modules aan te schaffen (Kopen) of uw software te Activeren.

5.

Klik op het veld Activeren, een nieuw venster opent.
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Afbeelding 46 MyScript Studio Notes Edition activeren

6.

Uw activeringscode invullen in het veld. Zodra u de 10 – cijferige
code heeft ingevoerd, verschijnt het grijsgemaakte veld Activate.

Tip!
U vindt de activeringscode op de MyScript-software-cd.
7.

Druk op de opdrachtknop Activate om het programma te
activeren.

Is de procedure zonder problemen verlopen, meldt de software:
Internetactivering met succes afgerond. Hartelijk dank!
Beëindig de activeringsprocedure met OK.
Tip!
Er wordt geen vertrouwelijke informatie verstuurd!
Mocht u de activering niet direct via het internet kunnen uitvoeren,
wordt een foutmelding gegeven.

Afbeelding 47 Foutmelding activering niet mogelijk

U hebt dan de mogelijkheid om de software handmatig te activeren.
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Manuele activering
1.

Klik op de verschijnende foutmelding op de knop Handmatige
activering. Een pagina met instructies opent.

Afbeelding 48 Het registratiebestand aanvragen

2.

Lees de instructies aandachtig door en klik vervolgens op OK.

In het volgende dialoogveld worden alle relevante gegevens voor het
activeren van het programma samengevat.
Kopieer de gehele tekst naar een e-mailbericht en stuur de email
naar het adres: activation.studio.support@visionobjects.com.
Tip!
Er wordt geen vertrouwelijke informatie verstuurd!
U ontvangt een email een met het programma license.lic in de bijlage.
3.

Selecteer het programma door te dubbelklikken.

Uw programma wordt nu geactiveerd.
Tip!
Wilt u het activeren uitvoeren bij een computer zonder
internetverbinding, kopieer dan de tekstgegevens naar een andere
computer die beschikt over een internetverbinding en verstuur het
van daaruit.

STAEDTLER digitale pen 2.0
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Tip!
Mocht er zich tijdens de registratieprocedure ergens een probleem
voordoen, druk daarna op de opdrachtknop . Open met een klik
op
uw browser om bij de supportpagina te komen. Hier
kunt u uw aanvraag in het helpforum instellen.

3.2 Note Manager (Notitiemanager)
3.2.1 Installatie van Note Manager
1.

Steek de installatie-cd in de cd-romdrive.

2.

Start de installatie van Note Manager door te dubbelklikken op
het bestand Note Taker.pkg.

3.

Druk in het volgende dialoogvenster op Ga door om de
installatie-instellingen te verrichten.

Afbeelding 49 Installatie

4.

Selecteer een doeldrive en druk op Ga door.

Afbeelding 50 Doeldrive
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5.

Klik op Installeer om de software te installeren.

Afbeelding 51 Installatie

U kunt de opslagplaats wijzigen door op Wijzig locatie voor
installatie... te drukken en de door u gewenste opslaglocatie te
kiezen.

Afbeelding 52 Opslaglocatie

Tip!
Wanneer u de software verwijdert, upgradet of opnieuw installeert,
worden de notities in deze map niet gewist.
6.

Druk op Installeer.

7.

Geef uw Naam en Wachtwoord in en klik op OK.

Afbeelding 53 Beveiligingsvenster

STAEDTLER digitale pen 2.0
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8.

Installatie is geslaagd.

Afbeelding 54 Installatie met succes afgerond

3.3 Photo Sketcher
De software Photo Sketcher voor het toevoegen van teksten aan
digitale foto's kan niet worden geïnstalleerd bij Mac OS, maar werkt
alleen onder Windows.
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4 Notities nemen
De STAEDTLER digitale pen beschikt over twee werkingsmodi om
handgeschreven notities te nemen en tekeningen te maken: de
offline- en de onlinemodus.
Tip!
Voordat u met uw STAEDTLER digitale pen gaat werken, graag
eerst controleren of een stift aanwezig is in de pen en de accu's zijn
opgeladen.
Voor een optimaal en foutvrij resultaat raden we u aan om op een
vlakke, stabiele ondergrond te werken!

4.1 Offlinemodus
Met de offlinemodus kunt u tijdens vergaderingen, conferenties of
lezingen belangrijke notities nemen en opslaan.
1.

Houd de power-button op de ontvanger ca. 5 seconden ingedrukt
om het apparaat aan te schakelen.

2.

Open de clip aan de achterkant een schuif de ontvanger over het
papierblok.

Tip!
Wanneer u met het besturingssysteem Windows Vista of hoger
werkt, dient u de ontvanger altijd bovenaan in het midden te
bevestigen. De keuze van bevestigingsfunctie wordt hier niet
ondersteund!
3.

Neem de digitale pen en begin te schrijven.

Afbeelding 55 Schrijven in de offlinemodus

Tip!
Houd de pen zo vast dat u de signalen die van de penpunt naar de
ontvanger worden verstuurd, niet belemmert.

STAEDTLER digitale pen 2.0
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4.

Eenmaal u klaar bent met het nemen van notities, drukt u kort op
de power-button om de actuele pagina op te slaan en/of aan een
nieuwe pagina te beginnen. Op het scherm van de ontvanger
kunt u zien, hoe er bij het aantal pagina's na het opslaan, eentje
wordt bijgeteld.

Alle notities worden in de ontvanger opgeslagen. U kunt deze naar
uw computer uploaden om ze door te nemen, te bewerken of per email te versturen (zie hoofdstuk 4.3 Notities naar uw computer
uploaden).

4.2 Onlinemodus
In de onlinemodus kunt u met de digitale pen notities van uw
ontvanger naar uw computer uploaden, notities nemen of tekeningen
maken.
Bovendien kan de STAEDTLER digitale pen in de onlinemodus als
muis worden gebruikt. Daarnaast zijn speciale, alleen in de
onlinemodus bruikbare functies beschikbaar. Deze worden hierna
meer in detail beschreven.
Vooraleer u het apparaat op uw computer aansluit, dient u er zich van
te vergewissen dat de meegeleverde software (MyScript Studio Notes
Edition en Note Manager) geïnstalleerd werd en opgestart is.
Tip!
Om de onlinefunctie te kunnen gebruiken, moet minstens de
meegeleverde Note Manager-software geïnstalleerd zijn.

Afbeelding 56 Schrijven in de onlinemodus

Tip!
We raden u aan om de STAEDTLER digitale pen als volgt op te
bergen, wanneer u hem niet gebruikt, om storende signalen van de
muisfunctie te vermijden.

Afbeelding 57 Opbergpositie van de STAEDTLER digitale pen in rusttoestand
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4.2 Onlinemodus
Wanneer de pen niet gebruikt wordt, schakelt de ontvanger zich na
60 minuten automatisch uit. De notities die u daarvoor genomen zou
hebben, worden daarbij opgeslagen.
Om de stroombesparingsmodus te beëindigen, drukt u simpelweg op
de power-button van de ontvanger.
Opgelet!
Sluit nooit meer dan één ontvanger tegelijk aan. Meerdere
apparaten kunnen elkaars werking immers verstoren.

4.2.1 Functies van de STAEDTLER digitale pen 2.0
De digitale pen ondersteunt een notitiemodus en een muismodus.
De standaardmodus kan op twee manieren worden ingesteld:
Wanneer u de Note Manager-toepassing voor het eerst start of
via het configuratiemenu van Note Manager (Digitale notitiemodus
instellen).
Tijdens het gebruik kunt u op verschillende manieren van modus
veranderen:
Door kort op de power-button op de ontvanger te drukken;
Door rechts te klikken op het Note Manager-icoontje op de
taakbalk;
Door met uw pen het virtuele vak aan te raken.

Afbeelding 58 Virtueel vak

Tip!
Na elke moduswijziging verschijnt er een tekstballonnetje waarin de
actuele modus wordt vermeld en begint de betreffende led te
branden.
Informatie voor Maccomputers

STAEDTLER digitale pen 2.0

Het veranderen tussen de modi gebeurt bij Mac-computers
automatisch. Zodra de pointer zich boven een menu, … bevindt,
wordt de muismodus geactiveerd. Begint u met de pen in een vrij veld
op de desktop te schrijven, wordt er automatisch een Ink Well-venster
geopend, waarin de tekst verschijnt. Deze tekst wordt automatisch
geconverteerd en in een actief tekstveld van een document van een
toepassing (bijv. Indesign) ingevoegd.
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Notitiemodus
In de notitiemodus kunt u de invoer van tekeningen en notities in real
time op uw scherm volgen.
Zodra u met uw digitale pen iets schrijft of tekent, verschijnt er op uw
scherm een virtueel notitieblad.

Afbeelding 59 Notitievenster

Dit notitieblad toont alles wat u schrijft op het echte papier waar de
ontvanger overheen is geschoven. Via de werkbalk van het
notitievenster hebt u toegang tot verschillende basisfuncties, zoals
het opslaan, het bewerken, het versturen per e-mail of het kopiëren
van notities.
Hebt u de notities opgeslagen, kunt u deze later in de Note Manager
bewerken.
Tip!
Vergewis u ervan dat de gezichtslijn tussen de pen en de ontvanger
tijdens het schrijven niet belemmerd wordt. Zo niet, zal de digitale
pen niet goed werken.
Muismodus
In de muismodus gedraagt de STAEDTLER digitale pen zich als een
normale muis.
Voor het starten van de muiswijzerfunctie op het papier tikken met de
pen. De pen zal nu werken als muisaanwijzer.
Om de muiswijzer te bewegen, beweegt u de pen over het papier.
Voor het klikken op object, de mijsaanwijzer op het gewenste
icoontje plaatsten en met de pen op het papier tikken.
Voor Dubbelklikken de muis op het doelobject plaatsen en twee
keer met de pen op het papier tikken.
Om rechts te klikken, gaat u met de muiswijzer naar het object en
drukt u de penpunt iets langer tegen het papier aan. Een speciale
Rechterklik-muiswijzer verschijnt.
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Afbeelding 60 Rechterklikmuiswijzer

Wanneer u de penpunt nu van het papier tilt, verschijnt het
vertrouwde rechterklikmenu en kunt u de gewenste functie
selecteren.

4.2.2 Gebruik van de STAEDTLER digitale pen 2.0 in Windows Vista Inktoepassingen
Met de STAEDTLER digitale pen kunt u Windows Vista Inktoepassingen, zoals Journal of Plaknotities, gebruiken of Ink-notities
in Office 2007-toepassingen invoegen.
Tip!
Om deze functies te kunnen uitvoeren, moet de ontvanger van de
STAEDTLER digitale pen wel op uw computer zijn aangesloten.
Gebruik van de STAEDTLER digitale pen in Journal
1.

Selecteer de muisfunctie.

2.

Start Windows Journal.

3.

Begin op het papier te schrijven en kijk naar uw scherm.

4.

Hier kunt u verschillende functies zoals, Tekst markeren met
lasso of Herkenning gebruiken. Verder beschikt u tevens over de
mogelijkheid om tekst te wissen, te markeren, …

Gebruik van de STAEDTLER digitale pen in MS Word 2007
1.

Open een Microsoft Word 2007-document.

2.

Klik in het menu Controleren op Start Inking.

3.

Selecteer de rode pen uit de schrijfwerkbalk. Vervolgens hebt u
de keuze uit verschillende Ink-opties. U kunt bijv. iets van
opmerkingen voorzien of schrijven.

4.

Klik op de blauwe pen tegen een gele achtergrond in de
schrijfwerkbalk (Ink Comments). Aan de rechterkant zal er een
tekstballonnetje verschijnen, dat u voor uw handgeschreven
opmerkingen kunt gebruiken.

Gebruik van het Tablet PC-invoerveld in Office-toepassingen
(beschikbaar vanaf Windows Vista)
In elke Office-toepassing vindt u aan de linkerkant van het scherm
een Tablet PC-invoerveld. Het einde is nog net zichtbaar.
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1.

Tik op het einde van het tablet-PC-invoerveld. Het verschijnt nu
volledig op het beeldscherm.

2.

Schrijf zinnen of individuele letters. Uw handschrift wordt
automatisch herkend: woord voor woord of letter voor letter.

Tip!
Mocht de muis niet meer reageren, tik dan met de pen één keer op
het papier. Daarmee beëindigt u de slaapmodus.

4.3 Notities naar uw computer uploaden
In de onlinemodus kunt u uw notities met behulp van de software van
de ontvanger naar uw computer uploaden. Controleer eerst of de
software geïnstalleerd is.
Uw ontvanger moet met de bijbehorende USB-kabel of via Bluetooth®
met uw computer verbonden zijn.
Tip!
De Bluetooth®-overdracht werkt alleen onder Windows.
Zodra er een verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het volgende
icoontje op het lcd-scherm van uw ontvanger.

Afbeelding 61 Verbinding

4.3.1 Notities met MyScript Studio Notes Edition uploaden
De upload van de notities bij deze MyScript Studio Notes Editionversie niet werkt. De notities kunnen ook worden geüpload naar de
Note Manager, en vervolgens overgebracht naar MyScript Studio
Notes Edition.
1.

Notities met Note Manager uploaden, zie hoofdstuk 6.3 Notities
naar uw computer uploaden.

2.

Overdragen notities in MyScript Studio Notes Edition, zie
hoofdstuk 5.4.1 Notities importeren.

4.3.2 Notities met Note Manager uploaden
Zie hoofdstuk 6.3 Notities naar uw computer uploaden.
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5 Notities bewerken met MyScript Studio Notes Edition
MyScript Studio Notes Edition is een complete digitale notitiessuite
die u tal van mogelijkheden biedt om uw handgeschreven notities te
bewerken.
U kunt Note Manager gebruiken om uw notities te exporteren naar
het tekenherkenningssegment van MyScript Studio Notes Edition.
Met deze software kunt u:
Notities nemen, beheren en markeren;
op zoek gaan naar passages in uw oorspronkelijke
notitiebestanden;
door u handgeschreven tekst, vormen en tabellen met een
buitengewone nauwkeurigheid in digitale tekst omzetten;
digitale tekst rechtstreeks in het programmavenster bewerken;
eindresultaten naar Microsoft Word of andere
tekstverwerkingsprogramma’s of naar uw standaard emailprogramma versturen.

5.1 Uploadinstellingen configureren
De eerste keer dat u het programma MyScript Studio Notes Edition
gebruikt en telkens wanneer u Windows start, zult u de Ink Retrieverinstellingen op uw scherm zien verschijnen, tenzij u het vakje Deze
pagina bij de volgende opstart niet meer tonen in het dialoogvenster
aanvinkt.
Mocht het programmavenster voor het configureren van de notitieinvoer niet automatisch op uw scherm verschijnen, kunt u het ook
manueel openen.
1.

Klik met de rechter muisknop op het taakbalkicoontje
Windows – taakbalk.

op de

2.

Er wordt een menu geopend, kies het menupunt configureren.

3.

Het dialoogvenster van de MyScript InkRetriever wordt geopend
op het scherm.

5.1.1 Tabblad “Info”
In het MyScript InkRetriever-dialoogvenster kunt u onder het tabblad
Info op de link Raadpleeg de lijst met compatibele apparaten klikken
om in internet een lijst van ondersteunde apparaten te openen.
Vink het vakje Deze pagina niet weergeven bij volgende start aan,
wanneer u niet wilt dat het dialoogvenster nog getoond wordt, de
volgende keer dat u de MyScript Studio Notes Edition-software
opstart.
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Afbeelding 62 Dialoogvenster ophaalinstellingen (tabblad Info)

5.1.2 Tabblad “Instellingen voor het ophalen”
Onder het tabblad Instellingen voor het ophalen selecteert u de map
waarin de notities van uw ontvanger opgeslagen dienen te worden.

Afbeelding 63 Dialoogvenster ophaalinstellingen (tabblad ophaalinstellingen)

1.

De MyScript InkRetriever stelt een opslaglocatie voor uw
inktbestanden voor. Klik op Bladeren... om de map in kwestie te
selecteren.

2.

Beslis vervolgens op welke manier de bestanden gedownload
moeten worden.
Of alle bestanden in de map met dezelfde naam al dan niet
overschreven dienen te worden.
Of u de notities op het apparaat wilt bewaren of het geheugen van
het apparaat na het downloaden wilt wissen.
Of MyScript Studio Notes Edition elk aangesloten USB-apparaat
moet doorzoeken en controleren op Inkt-bestanden.
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Tip!
Wanneer deze optie geactiveerd is, worden alle nieuwe USBapparaten doorzocht. Dat kan veel tijd in beslag nemen bij
apparaten met een grote opslagcapaciteit.
We raden u aan om de optie Automatisch starten bij opstarten
Windows aangevinkt te laten, zodat de bestandscontrole zonder
tussenkomst kan gebeuren.

5.2 Vookeuren
U kunt voorkeuren ingeven die de standaardreactie van het
programma op bepaalde elementen beïnvloeden.
Om het dialoogvenster Voorkeuren te openen, drukken op de
opdrachtknop

.

5.2.1 Tabblad “Algemeen”

Afbeelding 64 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Algemeen)

Als u de in uw handgeschreven tekst gecreëerde regels met hun
oorspronkelijke opmaak wilt bewaren, vinkt u het vakje
Regeleinden behouden bij conversoe van alleen tekst aan. Deze
optie heeft uitsluitend betrekking op delen met Text Only-conversie
(geen vormen of tekeningen).
U kunt de locatie bepalen, waar alle geconverteerde bestanden die
u exporteert, opgeslagen zullen worden. Geef daartoe in het veld
Map voor geëxporteerde bestanden het door u gewenste
bestandspad in of klik op de opdrachtknop Bladeren... om een
bepaalde map te selecteren.
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5.2.2 Tabblad “Talen”

Afbeelding 65 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Talen)

Selecteer de talen die u in het programma bij het verrichten van
uw werk nodig hebt.
Gebruik de opdrachtknop Alles selecteren en Selectie opheffen,
als de lijst te lang is.
Als u de voor het zoeken en herkennen gebruikte standaardtaal
wilt wijzigen, selecteert u de door u dan wel gewenste taal in de
lijst en klikt u vervolgens op de opdrachtknop Wijzigen.
Tip!
Om bijkomende talen op te halen, kunt u op de link Meer... klikken.

5.2.3 Tabblad “Zoeken”

Afbeelding 66 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Zoeken)

Voor de notitiebeheerfuncties controleert uw MyScript Studio Notes
Edition bepaalde mappen en voegt nieuwe notities in deze
notitiemappen automatisch toe aan de weergegeven lijsten.
Om een map toe te voegen waarin handgeschreven documenten
opgeslagen kunnen worden, drukt u op de opdrachtknop
Toevoegen.
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Om het controleren van een map tijdelijk stop te zetten, vinkt u het
vakje voor de desbetreffende map uit. Om de map op duurzame
wijze uit de lijst te verwijderen, klikt u de map in kwestie aan en
drukt u op de opdrachtknop Verwijderen.
Om ook de inhoud van andere submappen van uw aangeduide
notitiemap in aanmerking te nemen, vinkt u het vakje In
submappen zoeken aan.
Wanneer u onlangs erg veel nieuwe handgeschreven notities op
uw gegevensdrager hebt opgeslagen, maar nu alleen de voordien
beschikbare documenten wilt doorzoeken, vinkt u het vakje Alleen
in bestaandene indexen zoeken aan.
Tip!
Bij het uitvoeren van een dergelijke zoekopdracht worden nieuwe
documenten genegeerd, die dat niet zouden worden bij een normale
zoekopdracht. De indexering, die erg lang kan duren, wordt op de
achtergrond uitgevoerd: gebruik deze optie wanneer u niet de tijd
hebt om op de indexering van de nieuwe notities te wachten.
Eenmaal u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om
alles te bevestigen.

5.3 Gebruikersinterface
5.3.1 Venster

Afbeelding 67 Gebruikersinterface

Algemeen:
In MyScript Studio Notes Edition wordt een tabbladweergave
gebruikt. De startpagina, notities, zoekresultaten, etc. worden elk in
een eigen tabblad weergegeven (8).
In de werkbalk (1) vindt u functieknoppen voor het verrichten van
algemene acties en het openen van de voorkeuren.
STAEDTLER digitale pen 2.0
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Op de menubalk (2) kunnen functies, conversie-instellingen en acties
worden geselecteerd.
Rechtsboven bevindt zich het zoekpaneel (3), waarin zoekwoorden
voor het doorzoeken van uw notities kunnen worden ingevoerd.
Tabblad Start:
Op het tabblad Start kunt u op de opdrachtknoppen (4) de
documentsortering en -groepering wijzigen.
In het hoofdvenster (5) wordt de inhoud van uw bij Alle notities of
Zoekacties (5) geselecteerde map weergegeven.
In het linker venstergedeelte (6) zijn uw notities op label gesorteerd.
Bovendien vindt u daar uitgevoerde zoekacties.
Op de werkbalk (7) kunt u de belangrijkste basisfuncties selecteren.

5.3.2 Snelkoppelingen
Hier vindt u een lijst met hoofdfuncties, die u kunt uitvoeren en de
bijbehorende sneltoetsfuncties. Deze worden voornamelijk op de
Start gebruikt.
Voor het notitiebeheervenster:
Windows
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Maccomputer

Nieuw document creëren

Ctrl - N

N

Document op de gegevensdrager
openen

Ctrl - O

O

Huidig document opslaan

Ctrl - S

S

Huidig document sluiten

Ctrl - F4

F4

Laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl - Z

Z

Laatste ongedaan gemaakte bewerking
herhalen

Ctrl - Y

Geselecteerde notities kopiëren

Ctrl - C

C

Geselecteerde notities knippen

Ctrl - X

X

Geselecteerde notities plakken

Ctrl - V

V

Selectie wissen

Del

Tekst in het vet zetten

Ctrl - B

B

Tekst in het cursief zetten

Ctrl - I

I

Tekst onderlijnen

Ctrl - U

U

Inkt-document afdrukken

Ctrl - P

P

Z

Returntoets
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Om te navigeren door de documenten:
Windows

Maccomputer

Vergroten

Ctrl - +

+

Verkleinen

Ctrl - -

-

Naar het begin van het document
gaan

Ctrl - Home

Naar het einde van het document
gaan

Ctrl - End

Naar de volgende pagina gaan

PAGE
DOWN

PAGE
DOWN

Naar de vorige pagina gaan

PAGE UP

PAGE UP

5.4 Notities beheren
Heeft u met uw STAEDTLER digitale pen notities gemaakt, moet u
deze notities eerst vanaf de ontvanger naar uw computer laden (zie
hoofdstuk 4.3 Notities naar uw computer uploaden).
Zodra de notitiebestanden op uw computer staan, worden deze
automatisch op uw Start van de handschriftherkenningssoftware
weergegeven.

Afbeelding 68 Notities op de Start

Op de Start staan alle notities, die u aan het programma heeft
toegevoegd. U kunt uw notities daarmee visualiseren, selecteren en
beheren.
De meeste acties voor notities kunnen ook via het rechterklikmenu
worden uitgevoerd:
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Afbeelding 69 Rechterklikmenu

5.4.1 Notities importeren
De notities kunnen ook worden geüpload naar de Note Manager (zie
zie 6.3 Notities naar uw computer uploaden), en vervolgens
overgebracht naar MyScript Studio Notes Edition.
1.

Druk in het notitie beheervenster op de naam of het pictogram
van de betreffende notitie.

2.

Klik in het menu Bestand op de optie Omzetten naar tekst.

3.

Het opent automatisch de notitie MyScript Studio Notes Edition
en converteert de notitie in tekst.

5.4.2 Notities openen
Wanneer u een bepaald bestand met handgeschreven notities wilt
openen:
Dubbelklik op de Start op een document of klik op het betreffende
document met uw rechtermuisknop en selecteer Openen.
Tip!
U kunt hiervoor ook de sneltoetsfunctie Ctrl - O gebruiken.
Wilt u een nieuw leeg document met notities maken:
Klik in het beginscherm met uw rechtermuisknop op de lijst met
documenten en selecteer Nieuw document.
In de lijst wordt een nieuw bestand weergegeven:
Dubbelklik op het bestand om het te openen.
Tip!
U kunt hiervoor ook de sneltoetsfunctie Ctrl - N gebruiken.
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5.4.3 In een notitiesbestand navigeren
Indien uw document meerdere pagina’s telt, kunt u van pagina naar
pagina navigeren.
Om naar de eerste pagina te gaan, druk u op de opdrachtknop
of gebruikt u de sneltoetsfunctie Ctrl – Home.
Om naar de laatste pagina te gaan, druk u op de opdrachtknop
of gebruikt u de sneltoetsfunctie Ctrl - End.
Om verder te bladeren, drukt u zo vaak als nodig op
gebruikt u de PAGE DOWN-toets.
Om terug te bladeren, drukt u op
toets.

of

of gebruikt u de PAGE UP-

5.4.4 Notities exporteren
MyScript Studio Notes Edition kan uw handgeschreven notities naar
verschillende programma's exporteren.
Notities als bijlage toevoegen aan een e-mailbericht
1.

Druk op de knop

of gebruikt u Bestand > Exporteren.

2.

Klik aan de linkerkant van het export menu op de knop

.

Afbeelding 70 Export menu

Het hele inktbestand wordt nu als bijlage in een nieuwe e-mailbericht
naar uw standaard e-mail-client gestuurd.
Alle notitiepagina's worden naar een JPG-afbeeldingsbestand
geconverteerd en als bijlage bij het bericht verstuurd:
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Exporteren als afbeeldingsbestand
1.

Druk op de knop

of gebruikt u Bestand > Exporteren.

2.

Klik aan de linkerkant van het export menu op de knop

3.

Selecteer daarna in het weergegeven dialoogveld het
bestandstype, de opslaglocatie en de bestandsnaam en klik op
Opslaan.

.

Exporteren naar een Word bestand
1.

Druk op de knop

of gebruikt u Bestand > Exporteren.

2.

Klik aan de linkerkant van het export menu op de knop

1.

Klik op de knop
om een geopende of gemarkeerde notitie af
te drukken. Alternatief kunt u Bestand > Afdrukken kiezen.

.

5.4.5 Notities afdrukken

Afbeelding 71 Afdrucken menu

2.

Klik in het verschijnende menu op de
uw printer wordt geopend.

knop en het menu van

5.4.6 Labels beheren (classificatie)
Zodra uw notities in MyScript Studio Notes Edition aanwezig zijn, kunt
u ze met labels beheren. Een label kan een datum, een onderwerp,
een thema, de naam van een persoon of bedrijf zijn, wat u maar wilt.
Een notitie kan meerdere labels hebben en verschijnt bij elke
toegewezen label. Zo wordt het heel eenvoudig uw notities te
beheren.
Notities weergeven op basis van hun labels
Wilt u alle notities, gemarkeerde en niet gemarkeerde, laten
weergeven, klik dan op de Start op Alle notities.
Voor het weergeven van de notities, die aan een bepaalde label
zijn toegewezen, kunt u op de Start klikken op de naam van het
betreffende label.
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Afbeelding 72 Notities weergeven op basis van hun label

Een document markeren
U heeft drie mogelijkheden om een document te markeren:
Sleep het document uit de centrale lijst op de Start naar de
gewenste label.
Klik op de knop
, om het dialoogveld Labels beheren te openen
en label toe te wijzen.
Klik met uw rechtermuisknop op het desbetreffende document en
daarna op Labels beheren. In het verschijnende dialoogveld
Labels beheren kunt u nu het gewenste label toewijzen.

Afbeelding 73 Dialoogvenster Labels beheren

Een label verwijderen
Tip!
Door het verwijderen van het label wordt het bestand zelf niet
gewist! U verwijdert alleen de label van het document.
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U heeft drie mogelijkheden om een label van een document te
verwijderen:
Klik met de rechter muisknop op het document en kies Alle labels
verwijderen of Huidig label verwijderen.
Open het dialoogveld Labels beheren met een klik op de knop
Deactiveer de labels, die niet meer bij deze notities moeten
worden getoond.

.

Klik met uw rechtermuisknop op het desbetreffende document en
daarna op Labels beheren. In het dialoogveld Labels beheren kunt
u nu de gewenste label(s) deactiveren.
Tip!
In het venster
wordt door middel van kleurrijke icoontjes duidelijk
gemaakt welke labels er aan elk document werden toegewezen. Als
meerdere labels daarbij gebruikmaken van dezelfde kleur, krijgt u
hier echter maar één icoontje met die kleur te zien.
Een label toevoegen
1.

Klik voor het maken van een nieuwe label in uw lijst, op de Start
op de knop

. Een pulldownmenu wordt uitgevouwen.

Als alternatief kunt u met de rechter muisknop klikken op
classificatie in het linker venstergedeelte en de optie Label
toevoegen selecteren.
2.

Het nieuw aangemaakte label heeft een blauw onderstreepte
standaardnaam en is nog niet toegewezen aan een kleur. Zolang
de standaardnaam een blauwe achtergrond heeft, kan deze
direct worden gewijzigd. Voer een nieuwe naam in voor uw nieuw
label en beëindig de invoer met Enter. Klik met de
rechtermuisknop op het label om de kleur of de naam ervan te
veranderen of om een andere handeling te verrichten:

Afbeelding 74 Rechterklikmenu Label beheren
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Een label verwijderen
Wilt u één of meerdere labels wissen, selecteer deze dan en klik
op de Start op de knop
. Als alternatief klikt u met de rechter
muisknop op het label en krijgt u twee opties waaruit u kunt kiezen.
Tip!
Door het verwijderen van het label wordt het bestand zelf niet
gewist! U verwijdert alleen het label van het document.

5.4.7 Notities doorzoeken
1.

Uw zoekwoord invoeren in het zoekveld
. Als u daarbij
meerdere woorden ingeeft, zal er naar notities gezocht worden
die één van deze woorden bevatten. Wilt u zoeken naar een
bepaalde uitdrukking, plaats dan aanhalingstekens.

2.

Beslis hoe gezocht moet worden:
In Alle notities: uw zoekbegrip(pen) invoeren en de invoer direct
bevestigen met een klik op

.

In notities die op een bepaald tijdstip zijn geschreven: het
zoekoptievenster met een klik op
optie selecteren.

openen en daarna een Tijd-

In bepaalde classificaties: het zoekoptievenster met een klik op
openen en daarna een label(s) bij Classificaties selecteren.

Afbeelding 75 Zoekopties selecteren

Een zoekopdracht kan door klikken op de knop
van het scherm worden beëindigd.
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De zoekresultaten worden in een apart overzicht op relevantie
gesorteerd:

Afbeelding 76 Zoekresultaten

Uitgevoerde zoekacties kunt u op de Start bij Zoekacties vinden.

Afbeelding 77 Uitgevoerde zoekacties

Tip!
Zoekacties kunnen alleen in de actuele standaardtaal worden
uitgevoerd!
MyScript Studio Notes Edition indexeert automatisch al uw
documenten. Wanneer u een zoekopdracht start en er nog enkele
documenten niet in de directory zijn opgenomen (geïndexeerd),
gebeurt dat tijdens het zoeken. Dit zal het zoeken echter wel
vertragen. Als u hier niet op wilt wachten, kunt u de optie Alleen in
bestaandene indexen zoeken (dialoogvenster Voorkeuren), tabblad
Notities aanvinken, waarna alleen nog in al weergegeven notities
gezocht zal worden.
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5.4.8 Grootte van een notitiepagina wijzigen
De grootte van een notitie kan op verschillende manieren worden
aangepast:
Om een document te vergroten, drukt u in het
systeembeheervenster op de opdrachtknop

.

Om een document te verkleinen, drukt u in het
systeembeheervenster op de opdrachtknop

.

Via functieknop
kunt u uw notitie aanpassen aan de
grootte of breedte van het venster. Bovendien kunt u kiezen uit
vooringestelde afmetingen.

Afbeelding 78 Grootte van de notitie selecteren

5.4.9 Notities verwijderen
In het programmavenster kunt een notitiedocument in een map op uw
computer rechtstreeks verwijderen.
Klik in het documentbeheervenster met uw rechtermuisknop op het
desbetreffende document en daarna op de optie Bestanden
verwijderen van schijf. Als alternatief kunt u het te wissen
document markeren en op de functieknop

klikken.

Vervolgens wordt u gevraagd om te bevestigen dat u het
document daadwerkelijk wilt verwijderen. Eenmaal u dat gedaan
hebt, wordt het document verwijderd en belandt het in de
prullenbak.

5.4.10 Standaardtaal wijzigen
Bij de installatie van uw programma MyScript Studio Notes Edition
selecteert u een standaardtaal voor de herkenning van notities en het
zoeken. Deze taal is dezelfde als die van de gebruikersinterface.
Mocht u dat willen, kunt u deze taal voor de zoek- en
herkenningsfuncties bij de voorkeuren wijzigen.
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58 / 132

5 Notities bewerken met MyScript Studio Notes Edition
5.5 Handgeschreven tekst bewerken
Tip!
MyScript Studio Notes Edition indexeert alle documenten
automatisch, zodat ze sneller doorzocht kunnen worden. Het
programma indexeert ook alle documenten die u manueel hebt
geïmporteerd. Als u de ingestelde standaardtaal wijzigt, worden al
uw notities opnieuw geïndexeerd in de nieuwe taal (wat wel enige
tijd kan duren).
Om de standaardtaal te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1.

Om het dialoogvenster Voorkeuren te openen, drukt u op de
opdrachtknop

.

2.

Druk op de tabblad Talen.

3.

Selecteer uit de lijst met werktalen de nieuwe standaardtaal.

4.

Klik op de knop Wijzigen om de gemaakte keuze te bevestigen.

Afbeelding 79 Standaardtaal wijzigen

Tip!
Als de enige taal waaruit u kunt kiezen, de door u geïnstalleerde
standaardtaal is, kunt u via de link Meer… of via
http://www.visionobjects.com/nl/webstore/myscript-studio-ne-win130 meer talen downloaden.

5.5 Handgeschreven tekst bewerken
Tip!
Als u niet in het originele notitiedocument wilt werken, klik dan met
uw rechtermuisknop op het document en daarna op Opslaan als.
Geef vervolgens een bestandsnaam in en bevestig door op
Opslaan te drukken. MyScript Studio Notes Edition zal daarop een
kopie van uw origineel notitiebestand maken en in uw huidige
directory opslaan.
Tip!
Inkt heeft betrekking op uw notities in hun handgeschreven vorm.
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Open een document om handgeschreven tekst te kunnen bewerken.
U kunt op elk moment aangebrachte wijzigingen in een document
opslaan, door op de functieknop

te klikken.

U kunt het document waar u aan werkt laten weergeven op het
volledige scherm. Druk daarna op de opdrachtknop

.

5.5.1 Een Inkt-passage selecteren
Wilt u een rechthoekige selectie maken, activeer dan de functie
en trek met de muiswijzer met ingedrukte rechtermuisknop
een kader om het gedeelte dat u wilt selecteren.
Wilt u een onregelmatige selectie maken, bijv. voor een
individueel woord of klein teken, activeer dan de functie
en
trek met de muiswijzer met ingedrukte rechtermuisknop een kader
met een vrije vorm om het gedeelte dat u wilt selecteren.
Gebruikt Ctrl - A om alle inkt op de pagina te selecteren.
Zodra de inkt is geselecteerd, kunt u deze kopiëren, uitknippen,
wissen, verschuiven of de grootte wijzigen.

5.5.2 Een Inkt-passage toevoegen/verwijderen
Wijzigingen die u uitvoert aan uw handschrift, worden overgedragen
naar uw notitiebestand. U wordt gevraagd of u deze wijzigingen wilt
opslaan.
Om de wijzigingen in de geconverteerde notities te kunnen zien, moet
u de conversie opnieuw uitvoeren.
Inkt-passage toevoegen
Activeer de functie
toe.
Klik op de pijl op de knop
inkt te wijzigen.

en voeg bijkomende tekst of objecten

, om de dikte of de kleur van de

Inkt-passage verwijderen
Om een gedeelte van uw notitie te wissen, de functie
selecteren en de muiswijzer over de inkt trekken die u wilt
verwijderen.
Klik op de pijl op de knop
wijzigen.

, om de dikte van de vlakgum te

Tip!
Om een groter gedeelte van de inkt te wissen, deze met het
betreffende gereedschap selecteren (zie 5.5.1 Een Inkt-passage
selecteren) en druk daarna op de toets Delete.
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5.5.3 Een Inkt-passage kopiëren/knippen/plakken
1.

Selecteer de gewenste Inkt-passage met de functie

of

.
2.

Bewerk de aldus geselecteerde Inkt-passage:
Kopieer de selectie met Ctrl - C of met
Knip de selectie met Ctrl - X of met

.
.

Plak de gekopieerde of geknipte inkt met Ctrl - V of met
in een
document. Versleep de Inkt-passage naar de door u gewenste
nieuwe positie.

5.5.4 Een Inkt-passage opsplitsen
Als er in één notitiedocument twee tekstpassages over elkaar heen
zijn geschreven, bent u wellicht vergeten om een nieuwe pagina aan
te maken. Om beide Inkt-passages alsnog van elkaar te scheiden,
beschikt u in MyScript Studio Notes Edition over een speciale
opsplitsfunctie.
1.

Open het document met de twee over elkaar heen geschreven
passages.

2.

Klik op het menu Inktbewerking en selecteer de functie Selectie
op tijd.

Afbeelding 80 Inktbewerking – Selectie op tijd

3.

Onder het document zal een schuifbalk verschijnen.

Tip!
Deze schuifbalk selecteert de handgeschreven tekst op basis van
het moment dat de tekst werd neergeschreven en niet op basis van
een ruimtelijke positie.
4.
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Trek aan een schuifbalk om de omvang van de selectie vast te
leggen. Trek aan de andere schuifbalk, om het einde van de
selectie vast te leggen. De kleur van de geselecteerde Inktpassage zal daarop veranderen.
STAEDTLER digitale pen 2.0

5 Notities bewerken met MyScript Studio Notes Edition
5.5 Handgeschreven tekst bewerken

Afbeelding 81 Selectie van de tekst

5.

Druk daarna op de opdrachtknop
elkaar te scheiden.

om de Inkt-passages van

Tip!
De selectie wordt in een nieuw document gekopieerd. (Daarna moet
u dit document opslaan). Het originele document blijft ongewijzigd.
Om nog andere delen van uw handgeschreven tekst op te splitsen,
kunt u dit hele proces herhalen.
6.

Om de schuifbalk te sluiten, activeert u simpelweg eender welke
andere functieknop.

5.5.5 Regelafstand van een Inkt-passage wijzigen
1.

Klik in het menu Inktbewerking op het punt Spatieregeling.

Afbeelding 82 Inktbewerking - Spatieregeling

2.
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Selecteer de plaats, waarvoor u de regelafstand wilt wijzigen en
trek de cursor naar boven om de afstand te verkleinen of naar
beneden om de afstand te vergroten.
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Trek de cursor
naar beneden om
de afstand te
vergroten.
Trek de cursor
naar boven om de
afstand te
verkleinen.
3.

Om de functie te sluiten, activeert u simpelweg eender welke
andere functieknop.

5.5.6 Een Inkt-passage markeren
1.

Als u enkele notities met een kleur wilt markeren, activeert u de
functie
en trekt u de cursor over de Inkt-passage die u
wilt markeren.

2.

Klik op de pijl op de knop
inkt te wijzigen.

, om de dikte of de kleur van de

Tip!
Deze kleur wordt bij de converteerresultaten weergegeven.

5.6 Notities converteren
5.6.1 Instellingen
Algemene conversie-instellingen
1.

Klik voor het openen van het dialoogveld Algemene conversieinstellingen in de menubalk op Conversie > Conversieinstellingen.

Afbeelding 83 Dialoogvenster Algemene conversie-instellingen
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2.

Om de te converteren elementen te selecteren, vinkt u in het
venstervak Inhoudstype de gewenste opties aan.

3.

Selecteer vervolgens in het venstervak Taal de taal, waarin de
notities genomen werden.

Tip!
De talen die u in dit venstervak te zien krijgt, zijn degene die u in het
dialoogvenster Voorkeuren onder het tabblad Talen selecteerde.
4.

Selecteer de Handschriftstijl die in het document gebruikt werd.
Handgeschreven drukletters: deze letter voor letter geschreven stijl
kan geconverteerd worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat elke
letter stopt, vooraleer de volgende letter begint.
Hoofdletters: uw hele document werd uitsluitend in hoofdletters
geschreven.
Natuurlijk handschrift: elke andere stijl, inclusief cursief.

Tip!
Als u niet zeker bent welke keuze u hier dient te maken, raden we u
aan om het voorgeselecteerde Natuurlijk handschrift te activeren.
5.

Bevestig ten slotte de door u verrichte instellingen door op OK te
klikken.

Tip!
Deactiveert u de optie Vragen naar paginabereik of
conversieinstellingen, wordt dit dialoogveld (dat standaard
automatisch wordt geopend) niet meer bij elke conversie
weergegeven.

5.6.2 “Text Only”-Notities converteren
1.

Zorg er bij het converteren van notities die alleen tekst bevatten,
voor dat in het dialoogvenster Algemene conversie-instellingen in
het venstervak Inhoudstype alleen het vakje Tekst is aangevinkt:

Afbeelding 84 Inhoudstype tekst

2.

Druk vervolgens op

.

U zult standaard het volgende dialoogvenster op uw scherm zien
verschijnen.
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Afbeelding 85 Dialoogvenster Conversie

3.

Vink hierin aan of u alle pagina’s van het document, alleen de
huidige pagina of een selectie van pagina’s wilt converteren
(door de begin- en de eindpagina in te geven).

4.

Als u de algemene conversie-instellingen wilt veranderen, druk
dan op de opdrachtknop Wijzigen om het betreffende
dialoogvenster te openen.

5.

Druk op OK om het converteren te starten.

Het resultaat staat in Rich Text Format en kan rechtstreeks voor het
opslaan of exporteren in uw programma bewerkt worden.
Tip!
Om het converteren te annuleren, drukt u gewoon op

.

5.6.3 Notities met vormen of tekeningen
1.

Zorg er bij het converteren van notities die vormen of tekeningen
bevatten, voor dat het/de vakje(s) Vorm en/of Vrije-vormtekening
in het dialoogvenster Algemene conversie-instellingen in het
venstervak Inhoudstype zijn aangevinkt.

Afbeelding 86 Inhoudstype vormen / tekeningen

Tip!
De opties Vorm en/of Vrije-vormtekening kunnen, indien nodig, ook
met de optie Tekst gecombineerd worden.
2.
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Druk vervolgens op

.
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U zult standaard het volgende dialoogvenster op uw scherm zien
verschijnen.

Afbeelding 87 Dialoogvenster Conversie

3.

Vink hierin aan of u alle pagina’s van het document, alleen de
huidige pagina of een selectie van pagina’s wilt converteren
(door de begin- en de eindpagina in te geven).

4.

Als u de algemene conversie-instellingen wilt veranderen, druk
dan op de opdrachtknop Wijzigen om het betreffende
dialoogvenster te openen.

5.

Druk daarna op OK of op de Enter-toets om het converteren te
starten.

Het resultaat bevat alle vormen en tekeningen van de notities: indien
gewenst, kunt u daarbij het type van een bepaalde vorm wijzigen.
Voor een optimaal resultaat tekent u vormen het best als volgt:
NIET GOED

GOED

Teken de lijnen van de vormen zo
gelijkmatig mogelijk: vermijd
bibberige lijnen.
Wanneer u gesloten vormen
tekent, zorg er dan voor dat het
begin- en het eindpunt elkaar zo
precies mogelijk raken.
U kunt ook open veelhoeken
tekenen, maar die mogen dan wel
maar uit vier lijnen bestaan.
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Voor een optimaal resultaat tekent u lijnen en pijlen het best als
volgt:
NIET GOED

GOED

Teken rechte lijnen zo recht
mogelijk; vermijd haken of
krommen.
Lijnen met meerdere krommen
worden niet als vormen
geconverteerd.
Tal van soorten pijlen kunnen als
vormen worden geconverteerd,
maar niet alle.
Let op de grootte van de pijlpunt –
deze mag niet te groot zijn in
verhouding tot de lengte van de
pijllijn.
Zorg eerst voor de volledige voltooiing van een vorm, vooraleer u aan
een nieuwe vorm begint.
Tip!
Hoe minder lijnen u bij het tekenen van vormen gebruikt, hoe
accurater de vormconversie zal zijn.

5.6.4 Tabellen converteren
Als de conversie-instellingen correct werden bepaald, kan dit
programma ook de tabellen die u in uw document hebt getekend,
samen met hun inhoud converteren.
1.

Om tekst met tabellen te converteren, opent u het dialoogvenster
Algemene conversie-instellingen en vinkt u in het venstervak
Inhoudstype de vakjes Tekst en Vorm aan.

2.

Converteer vervolgens uw tekst zoals gewoonlijk door op de
opdrachtknop
te drukken. Het resultaat zal een
mengeling van grafieken en tekst zijn.

Voor een zo accuraat mogelijke conversie dient u uw tabellen met de
nodige zorgvuldigheid te tekenen. Als de tabellen niet correct
getekend werden, krijgt u als resultaat door elkaar lopende regels of
eindeloze tabelcellen in plaats van een mooie tabel.
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NIET GOED

GOED

Teken altijd een volledige tabel,
met inbegrip van het buitenkader:
beperk u dus niet tot het
simpelweg tekenen van enkele
lijnen tussen de verschillende
inhoudelijke elementen van de
tabel.
Zorg ervoor dat u de tabel met
horizontale en verticale lijnen
tekent. Als de tabel gekanteld is,
zal dit in fouten bij de conversie
resulteren.
U moet in de hele tabel overal
hetzelfde aantal regels en
kolommen gebruiken. Teken dus
geen verstrooide cellen in de tabel.

5.6.5 Vakken voor speciale inhoudelijke elementen
Vakken toevoegen
Een Speciaal inhoudsgebied toevoegen is een door u bepaald
gedeelte van het document, waarvoor u een andere conversiemodus
en/of een andere taal kunt instellen. Daarnaast kunt u deze optie ook
gebruiken om een deel van de inhoud van het conversieproces uit te
sluiten.
1.

Druk op de functieknop

om deze functie te activeren.

Tip!
Deze functie is niet beschikbaar in de Inkt-bewerkingsmodus.
2.

Trek met uw muis een kader om het gedeelte dat een speciale
inhoud heeft. Het dialoogvenster Instellingen speciaal
inhoudsgebied wordt geopend.

Afbeelding 88 Dialoogvenster Instellingen speciaal inhoudsgebied
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3.

Geef in het dialoogvenster de gewenste instellingen voor het vak
met speciale inhoudelijke elementen in.

4.

Druk vervolgens op OK of de Enter-toets.

Tip!
U kunt deze instellingen ook later nog ingeven. Dubbelklik op dit
gedeelte of open het keuzemenu door een rechtermuisklik op het
gedeelte. Klik op de optie Gebiedsinstellingen...
Vakken bewerken/verwijderen
Zodra u een gedeelte heeft gemarkeerd, kunt u de volgende acties
uitvoeren:
Om een gedeelte met speciale inhoud te kunnen bewerken, moet u
hier op klikken.
Gebied verschuiven: klikken op gemarkeerde gedeelte en met
ingedrukte muisknop op de notitie verplaatsen.
Grootte wijzigen: aan de rode grepen voor het wijzigen van de
grootte trekken.
Instellingen bewerken: klik voor het openen van de instellingen op
de knop

.

Alleen het gemarkeerde gedeelte converteren: voor het alleen
converteren van delen van de inhoud, klikken op de knop

.

Gemarkeerde gedeelte wissen: klik op de knop
om het
gemarkeerde gedeelte te wissen. De delen van de inhoud binnen
het gemarkeerde gedeelte blijven hierbij bewaard.

5.6.6 Vakken uitsluiten
Met deze methode kunt u een deelvak van de conversie uitsluiten.
1.

Druk op de functieknop

om deze functie te activeren.

Tip!
Deze functie is niet beschikbaar in de Inkt-bewerkingsmodus.
2.
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Trek met de muis een kader om het gedeelte dat u wilt uitsluiten
bij de conversie. Het dialoogvenster Instellingen speciaal
inhoudsgebied wordt geopend.
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Afbeelding 89 Dialoogvenster Instellingen speciaal inhoudsgebied

3.

Vink in het weergegeven instellingsvenster alle vakjes onder
Inhoudstype uit:

Afbeelding 90 Dialoogvenster Inhoudstype

4.

Bevestig door op OK te drukken.

Het door u geselecteerde vak zal nu niet mee geconverteerd worden.

5.7 Geconverteerde notities bewerken
5.7.1 “Text Only”-Notities
U kunt de tekstinhoud met uw toetsenbord bewerken, net zoals u dat
zou doen in een normaal tekstverwerkingsprogramma.
U kunt tekst wissen en toevoegen, verplaatsen, knippen, kopiëren of
plakken. Deze manier van bewerken geldt voor tekst die met de
volgende instellingen geconverteerd werd:

Afbeelding 91 Dialoogvenster Inhoudstype
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Een andere mogelijkheid is de betreffende tekst selecteren, de
tekstbewerkingsfuncties met

openen en deze functies gebruiken:

De geselecteerde tekst vet maken

,

De geselecteerde tekst cursief maken
Tekst onderstrepen

,

Paragrafen uitlijnen (links uitlijnen
centreren

of uitvullen

, rechts uitlijnen

,

);

Tekst in lijsten met opsommingstekens
Met de knop

,

.

kunt u bovendien de tekstgrootte wijzigen.

Exporteert u de te bewerken tekst naar Word, blijft de opmaak in het
document bewaard.

5.7.2 Tekst met grafische elementen
Deze manier van bewerken geldt voor tekst die met de volgende
instellingen geconverteerd werd: Tekst en Vorm en/of Vrijevormtekening:

Afbeelding 92 Dialoogvenster Inhoudstype

1.

Mocht de opdrachtknop
dan door erop te klikken.

niet geactiveerd zijn, activeer deze

2.

Klik de tekstregel aan, die u wilt bewerken.

3.

Bewerk de tekst naar believen en druk daarna op de Enter-knop
of op OK.

5.7.3 Tekst kopiëren en selecteren
U kunt geselecteerde tekst naar het klembord kopiëren om de
passage in kwestie vervolgens op een andere plaats te gebruiken.
Houd er rekening mee dat u met deze methode geen vormen kunt
kopiëren. Dit geldt alleen voor tekst, die met deze instelling is
geconverteerd:
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Afbeelding 93 Dialoogvenster Inhoudstype

1.

Druk op de functieknop

om deze functie te activeren.

Tip!
De markeerpijl zal in de vorm van een zwart kruis weergegeven
worden.
2.

Trek de pijl over de tekstregels, die u wilt selecteren of klik op de
tekst, om één woord of een enkele regel te selecteren.

3.

Als u alle resultaten van de huidige pagina wilt selecteren,
gebruik dan de sneltoetsfunctie Ctrl - A.

4.

Als u de geselecteerde passage naar het klembord wilt kopiëren,
gebruik dan Ctrl - C of de functie

5.

van de standaardwerkbalk.

Vervolgens kunt u de door u gekopieerde passage in een ander
programma plakken.

5.7.4 Vorm vervangen
U kunt een geometrische vorm door een andere vorm uit een
voorgedefinieerde lijst vervangen.
1.

Druk op de functieknop

.

2.

Dubbelklikt de vorm aan die u wilt veranderen.

3.

Selecteer uit de geopende lijst van vormen de vorm waardoor u
de bestaande vorm wilt vervangen.

Afbeelding 94 Selectie van een vorm
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Tip!
Naast elke vorm staat een getal. Dit getal geeft aan in welke mate
MyScript Studio Notes Edition zeker is, dat de betreffende vorm
overeenkomt met het door u getekende origineel.

5.8 Geconverteerde notities exporteren
5.8.1 Exporteren naar het standaardtekstverwerkingsprogramma
1.

Druk op de functieknop

.

2.

Klik vervolgens bij de exportopties, die bij de
converteerresultaten worden weergegeven, op de knop

.

Uw tekst wordt nu in Rich Text Format (rtf) in het standaard
tekstverwerkingsprogramma geopend.
Als uw document vormen en tekeningen bevat, worden ook deze in
Rich Text Format geëxporteerd. De tekst wordt in individuele
tekstvelden weergegeven.
Als u alleen tekst exporteert, moet u het Text Only Format gebruiken
om te converteren. Voor elke pagina van uw document zal in het
tekstverwerkingsprogramma ook een nieuwe pagina gecreëerd
worden.

5.8.2 In een e-mailprogramma
Wilt u uw converteerresultaten aan een bericht in uw standaard emailprogramma hangen en verzenden, voer dan de volgende stappen
uit:
1.

Druk daarna op de functie

2.

Klik bij de exportopties, die bij de converteerresultaten worden
weergegeven, op de knop

.

.

Uw geconverteerde tekst wordt nu als tekst direct naar een emailbericht geëxporteerd. Bij alle andere formaten (vorm / vrije hand)
wordt bij het verzenden ook een e-mailbijlage meegestuurd.
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Afbeelding 95 Text naar e-mail exporteren

Tip!
Dit Format kan geen vormen of tekeningen bevatten.

5.8.3 Exporteren naar een texteditor
Wilt u uw tekst (inhoudstype tekst) naar het kladblok (of uw standaard
teksteditor) wilt versturen, voer dan de volgende stappen uit:
1.

Druk daarna op de functie

2.

Klik bij de exportopties, die bij de converteerresultaten worden
weergegeven, op de knop

.

.

Vervolgens zal uw tekst in Text Format met de oorspronkelijke
bestandsnaam in het standaardbewerkingsprogramma voor
eenvoudige tekst gekopieerd worden.

Afbeelding 96 Tekst naar een teksteditor exporteren
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5.8.4 In een Word-bestand
1.

Druk op de knop

of gebruik Bestand > Exporteren.

2.

Klik bij de exportopties, die bij de converteerresultaten worden
weergegeven, op de knop

.

5.8.5 Exporteren als afbeelding
1.

Druk daarna op de functie

2.

Klik bij de exportopties, die bij de converteerresultaten worden
weergegeven, op de knop

.

.

3.

Open in het dialoogvenster dat u vervolgens te zien krijgt, de
dropdownlijst Bestandstype en selecteer een afbeeldingsformaat.

4.

Selecteer een gegevensopslaglocatie en klik op Opslaan.

5.9 Persoonlijke herkenningsprofielen
Met MyScript Trainer kunt u uw persoonlijk herkenningsprofiel
creëren. Daartoe dient u in het trainingsprogramma een
voorbeeldtekst over te schrijven met uw STAEDTLER digitale pen.
Aan de hand van dit voorbeeld maakt het programma dan een
persoonlijk herkenningsprofiel aan.

5.9.1 Een herkenningsprofiel creëren
1.

Klik voor het openen van de Algemene conversie-instellingen op
Conversie > conversie-instelling .....

2.

Druk daarna op de opdrachtknop
.
Vervolgens zult u het dialoogvenster Herkenningsprofielen op uw
scherm zien verschijnen.

3.

Klik op de knop Nieuw profiel maken … Het venster voor de
MyScript Trainer wordt geopend.

Afbeelding 97 Dialoogvenster MyScript Trainer
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4.

Druk op Volgende om een herkenningsprofielbestand aan te
maken.

5.

Geef een naam en een taal voor het herkenningsprofiel in. Druk
daarna op Volgende.

Afbeelding 98 Naam en taal selecteren

6.

Lees aandachtig de instructies voor het creëren van een
voorbeeldtekst en druk deze, indien nodig, af. Klik vervolgens op
Volgende om de voorbeeldtekst weer te geven.

I
Afbeelding 99 Trainingsprocesaanwijzingen

7.

STAEDTLER digitale pen 2.0

Schrijf de voorbeeldtekst over in de volgende twee
dialoogvensters en druk telkens op Volgende, zodra u klaar bent
met overschrijven.
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Afbeelding 100 Voorbeeldtekst 1

Afbeelding 101 Voorbeeldtekst 2

8.

Upload de opgeslagen voorbeeldtekst met MyScript InkRetriever
van het opslagapparaat naar uw computer (zie punt 4.3.1 Notities
met MyScript Studio Notes Edition uploaden).

Tip!
Als de voorbeeldtekst met Note Manager geüpload wordt, kan deze
niet gelezen worden door MyScript Trainer!
9.
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Op uw scherm zult u het venster zien verschijnen om de
opgeslagen voorbeeldtekst te uploaden. Selecteer de pagina’s
waarop de voorbeeldtekst staat en klik op Openen.
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Afbeelding 102 Uploaden van de voorbeeldtekst

10. Mocht u de verkeerde pagina’s geselecteerd hebben, wijzig dan
uw selectie. Klik vervolgens op Volgende om uw keuze te
bevestigen.

Afbeelding 103 Bevestigen van de selectie

11. MyScript Trainer zal nu uw handschriftmonster uploaden.

STAEDTLER digitale pen 2.0
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Afbeelding 104 Uploaden van het handschriftmonster

12. Vervolgens moet u de voorgestelde conversie van uw
handschriftmonster controleren en eventueel corrigeren. Volg
daartoe de instructies van MyScript Trainer. Eenmaal u hiermee
klaar bent, drukt u op Volgende.

Afbeelding 105 Handschriftmonster corrigeren

Tip!
U hebt minstens 80 % geldige voorbeelden nodig voor het
succesvol creëren van een profiel. Mocht u minder dan 80 %
geldende voorbeelden hebben, controleer dan of de
trainingseenheden volledig zijn. U kunt ook naar het vorige
dialoogvenster terugkeren om nieuwe handschriftmonsters te
creëren of om nieuwe pagina’s toe te voegen.
13. MyScript Trainer zal nu uw persoonlijk herkenningsprofiel
aanmaken.
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Afbeelding 106 Herkenningsprofiel wordt gecreëerd

14. Aan het einde heeft u een herkenningsprofielbestand, dat op uw
computer als volgt wordt opgeslagen:
...\Application data\Vision Objects\MyScript Trainer\profiles (XP)
...\Application data\Roaming\Vision Objects\MyScript
Trainer\profiles (VISTA, WIN7)

Afbeelding 107 Herkenningsprofiel wordt succesvol gecreëerd

5.9.2 Herkenningsprofielen beheren
1.

Klik voor het openen van de Algemene conversie-instellingen op
de knop

STAEDTLER digitale pen 2.0

en klik op Wijzigen.

2.

Druk daarna op de opdrachtknop
.
Vervolgens zult u het dialoogvenster Herkenningsprofielen op uw
scherm zien verschijnen.

3.

Als u een ander profiel wilt activeren, klik dan op Taal. Duid
vervolgens in de lijst het door u gewenste profiel aan en druk op
de opdrachtknop Selecteren.
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4.

Met de opdrachtknop Controleren worden de oefenmodellen
opnieuw geopend, zodat u kunt nagaan of deze correct
gevalideerd werden.

5.

Met de opdrachtknop Verdiepen wordt er een ander profielniveau
gecreëerd. Voor het leerproces worden bijkomende modellen of
bijzondere tekens voorzien. Dit geldt ALLEEN voor Aziatische
talen.

6.

Als u een ongewenst profiel wilt verwijderen, selecteert u het
profiel in kwestie en drukt u op de opdrachtknop Verwijderen.

5.9.3 Herkenningsprofielen exporteren/importeren
Exporteren: druk op de opdrachtknop Exporteren. Kies een naam
voor het profiel, selecteer de opslaglocatie en druk op de
opdrachtknop Opslaan.
Importeren: druk op de opdrachtknop Profiel importeren. Navigeer
naar het profielbestand, selecteer het en druk op Openen.

5.10 Woordenboek
5.10.1 Woorden toevoegen
Als u vaststelt dat het programma problemen heeft met het
herkennen van vaak gebruikte woorden of begrippen, kunt u deze
aan uw persoonlijk woordenboek toevoegen. Het kan hierbij om
eigennamen, begrippen of afkortingen gaan. Door ze toe te voegen,
kan het programma ze gemakkelijker herkennen.
1.

Klik voor het toevoegen van een woord aan uw persoonlijke
woordenboek op de knop
Woordenboek.

2.

en daarna op het tabblad

Klik in het tabblad Woordenboek op Lexicon.

In het hoofdtekstveld zal vervolgens een invoegpunt worden
weergegeven:

Afbeelding 108 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Woordenboek)
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3.

Geef het nieuwe woord in en druk op de opdrachtknop
Enter-toets om het woord te bevestigen.

of de

4.

Op deze manier kunt u zoveel nieuwe woorden toevoegen als u
maar wilt.

5.

Druk ten slotte op OK om de verrichte toevoeging(en) te
bevestigen.

6.

Als u de wijzigingen niet wilt bevestigen, drukt u op de
opdrachtknop Annuleren.

5.10.2 Ingangselementen bewerken/verwijderen
Ingangselementen van het woordenboek bewerken
1.

Wilt u een woordenboekrecord wijzigen, klik dan op

2.

Druk op de tabblad Woordenboek.

3.

Selecteer onder het tabblad Lexicon het woord dat u wilt
bewerken en klik op de opdrachtknop

.

.

Tip!
Het geselecteerde woord zal vervolgens in het tekstveld met een
knipperend invoegpunt worden weergegeven.

Afbeelding 109 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Woordenboek)

4.

Breng de gewenste wijzigingen aan en druk vervolgens op
om ze te bevestigen. Als u de wijzigingen niet wilt opslaan, drukt
u op

5.

STAEDTLER digitale pen 2.0

om alles te annuleren.

Eenmaal u klaar bent, drukt u op OK om dit te bevestigen en het
dialoogvenster te sluiten.
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Ingangselementen van het woordenboek verwijderen
1.

Druk vervolgens op

.

2.

Klik vervolgens in het tabblad Woordenboek.

3.

Selecteer onder het tabblad Lexicon het ingangselement dat u uit
de lijst wilt verwijderen.

4.

Druk daarna op de opdrachtknop

5.

Klik ten slotte op OK om alles te bevestigen en het venster
opnieuw te sluiten.

.

5.10.3 Persoonlijk woordenboek importeren/exporteren
Woordenboek importeren
1.

Druk vervolgens op

.

2.

Druk op het tabblad Woordenboek.

3.

Druk daarna op de opdrachtknop Importeren.

Tip!
U kunt ook een eigen tekstbestand in UTF-8-formaat importeren.
4.

Navigeer naar het woordenboekbestand en selecteer het.

5.

Klik op Openen of dubbelklik op de bestandsnaam.

Woordenboek exporteren
1.

Druk vervolgens op

.

2.

Druk op het tabblad Woordenboek.

3.

Klik in het dialoogvenster op de opdrachtknop Exporteren.

4.

Selecteer de locatie waar uw woordenboek moet worden
opgeslagen. Geef vervolgens een bestandsnaam in.

Tip!
Het woordenboek wordt met alle woorden en automatische
vervangingen als tekstbestand opgeslagen. De
standaardopslaglocatie voor het exporteren/importeren van
woordenboeken is: My Files/MyScript Documents/export
5.

Klik ter bevestiging op de opdrachtknop Opslaan.

5.10.4 Automatische vervangingen beheren
Uw programma ondersteunt automatische vervangingen: als u dus
afkortingen, initialen of acroniemen in uw notities gebruikt, kunt u
deze op het moment van hun conversie automatisch door een
volledige uitdrukking of naam laten vervangen.
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Een automatische vervanging toevoegen
1.

Om toegang te krijgen tot het venster van de automatische
vervanging drukt u op de opdrachtknop
en op het tabblad
Woordenboek en vervolgens op Automatische vervangingen.

2.

Voeg een automatische vervanging toe:

Afbeelding 110 Tekstvelden Automatische vervanging

3.

Geef in het tekstveld links de korte variant of afkorting in, die
door een andere tekst vervangen moet worden (bijv. MPI).

4.

Geef daarna in het tekstveld rechts de voluit geschreven vorm in,
die de oorspronkelijke tekst dient te vervangen, op de plaats
waar deze wordt aangetroffen (bijv. Max -Planck -Institut).

Afbeelding 111 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Woordenboek - Automatische
vervangingen)

5.

Druk op de
om uw automatische vervanging aan het
woordenboek toe te voegen.

6.

Druk ten slotte op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Een automatische verandering wijzigen
1.

Selecteer het ingangselement waarvoor u de automatische
verandering wilt wijzigen en druk op de opdrachtknop

2.

Het ingangselement wordt in de tekstvelden weergegeven en kan
nu bewerkt worden.

3.

Breng de gewenste wijzigingen aan en druk vervolgens op
om ze te bevestigen. Als u de wijzigingen niet wilt opslaan, kunt u
klikken op

4.

STAEDTLER digitale pen 2.0

.

om alles te annuleren.

Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
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Afbeelding 112 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Woordenboek) - Automatische
vervangingen)

Een automatische vervanging verwijderen
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1.

Om een automatische vervanging te verwijderen, klikt u op het
ingangselement dat u uit de lijst wilt verwijderen.

2.

Druk daarna op de opdrachtknop

3.

Druk ten slotte op OK om het dialoogvenster te sluiten.

.
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6 Notities bewerken met Note Manager (Notitiesmanager)
Met de Note Manager kunt u notities opslaan, weergeven, zoeken,
kopiëren en exporteren.
De manager is voorzien in Windows Explorer-formaat, zodat u uw
bestanden in het linkervak kunt doorzoeken en in het rechtervak kunt
bekijken.

Afbeelding 113 Note Manager

6.1 Voorkeuren vastleggen
Geef uw voorkeuren, zoals notitiekleur, automatische
opslageigenschappen, afdrukinstellingen, … in het Voorkeuren
dialoogvenster in.
Het dialoogvenster is onderverdeeld in vier tabbladen, waarbij elk
tabblad een ander aspect van het systeem controleert: Algemeen,
Afdrukken en Inkt.

6.1.1 Toegang tot de instellingen
Open in de Note Manager het menu Configuratie en druk daarna op
Voorkeuren.

6.1.2 Tabblad “Algemeen”
In het invoerveld Nota automatisch opslaan elke... kunt u het
tijdsinterval (in minuten) bepalen, waarna het systeem uw notities
automatisch opslaat.
Tip!
Deze automatische opslagfunctie activeert tegelijkertijd een
herstelfunctie die maakt dat u uw gegevens bij een eventuele
systeemcrash of stroompanne kunt recupereren in hun laatst
opgeslagen versie.
Vink het controlevakje Laden wanneer Windows opgestart wordt
aan om Note Manager automatisch te openen, telkens u uw
computer opstart.
STAEDTLER digitale pen 2.0
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Vink het controlevakje Opslaan kleefnota's bij afsluiten aan, om
alle nieuwe korte notities automatisch te laten opslaan. De aldus
opgeslagen korte notities krijgt u dan op uw scherm te zien, zodra
u uw computer de volgende keer opstart of Note Manager opnieuw
opent.

Afbeelding 114 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Algemeen)

6.1.3 Tabblad “Mobiel”
Onder het tabblad Mobiel kunt u de automatische uploadinstellingen
ingeven. Dit tabblad is alleen zichtbaar, als de STAEDTLER digitale
pen verbonden is met de computer. Daarbij hebt u de keuze uit drie
mogelijkheden.
OK – Uw notities worden automatisch geüpload, zodra de
ontvanger met de computer wordt verbonden.
Annuleren – Uw notities dienen manueel geüpload te worden.
Vraag om mijn toestemming – Telkens wanneer u de ontvanger
met uw computer verbindt, zal Note Manager u vragen of u uw
notities wilt uploaden.

Afbeelding 115 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Mobiel)
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6.1.4 Tabblad “Printen”
Hier kunt u de instellingen voor het afdrukken ingeven.
Vink het controlevakje Nota’s per pagina aan om aan te geven dat
er maar één notitie per pagina afgedrukt mag worden.
Vink het controlevakje Nota centeren op pagina aan om aan te
geven dat notities altijd gecentreerd afgedrukt moeten worden.

Afbeelding 116 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Printen)

6.1.5 Tabblad "Papierhouder”
Onder het tabblad Papierhouder kunt u de doorzichtigheid van de
papierhouder instellen.
Verschuif de schuifknop onder Ondoorzichtigheid van de
papierhouder naar de gewenste Ondoorzichtigheidsgraad.
Eenmaal u alle instellingen hebt verricht, drukt u ter bevestiging ervan
op OK.

Afbeelding 117 Dialoogvenster Voorkeuren (tabblad Papierhouder)

6.2 Werkbalk
De werkbalk van de Note Manager bevat knoppen waarmee u op een
eenvoudige manier toegang hebt tot de meest gebruikte
menufuncties.
STAEDTLER digitale pen 2.0
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Onderstaande tabel bevat een lijst van alle knoppen van de werkbalk
met een omschrijving van hun functie.
Werkbalkknop Omschrijving
Uploaden – in de onlinemodus kunt u met behulp van
de Note Manager-software al uw notities van uw
ontvanger naar uw computer uploaden.
Nota naar tekst – converteert handgeschreven notities
naar tekst. (alleen in Windows Vista of Windows 7)
Om een notitie om te zetten in tekst met behulp van
MyScript Studio Notes Edition. (Alleen mogelijk, als de
herkenningssoftware geïnstalleerd is.)
Nota’s samenvoegen – meerdere notities
samenvoegen tot één notitie.
Knippen – knipt de geselecteerde notitie en bewaart
deze op het klembord.
Kopiëren – kopieert de geselecteerde notitie en
bewaart deze op het klembord.
Plakken – plakt alles, wat het laatst gekopieerd of
geknipt werd en op het klembord bewaard wordt.
Verwijderen – verwijdert (een) geselecteerde notitie(s).
Nota bewerken – een geselecteerde notitie bewerken.
Afdrukken – (een) geselecteerde notitie(s) afdrukken.
Als kleefnota weergeven – een notitie in een korte
notitie veranderen.
Als papierhouder tonen – een notitie converteren naar
papierhouder.
Kleine miniaturen – toont kleine pictogrammen in het
notitiesbeheervenster.
Middelgrote miniaturen – toont middelgrote
pictogrammen in het notitiebeheervenster.
Grote miniaturen – toont grote pictogrammen in het
notitiebeheervenster.
Notitesmodus
Muismodus – verandert uw pen in een muis
Over Note Manager – toont informatie over deze
versie van Note Manager.
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6.3 Notities naar uw computer uploaden
1.

Start de Note Manager en verbind de STAEDTLER digitale pen
met de computer.

2.

Als u het programma voor de eerste keer opstart, verschijnt op
uw scherm de mededeling dat de STAEDTLER digitale pen in
notitiemodus gebruikt wordt. Bevestig dit door op OK te klikken.
U kunt deze instelling te allen tijde veranderen (zie hoofdstuk
4.2.1 Functies van de STAEDTLER digitale pen 2.0).

Afbeelding 118 Digitale notitiemodus instellen

Tip!
Afhankelijk van de in 6.1.3 Tabblad “Mobiel” gekozen instelling,
worden de notities automatisch overgedragen of moet het proces
door de gebruiker worden gestart.
Tip!
De keuze van bevestigingspositie wordt hier niet ondersteund! In
plaats daarvan wordt er altijd van uitgegaan dat de ontvanger
bovenaan in het midden werd aangebracht. Het menupunt
Configuratie > Hardware detecteren blijft gedeactiveerd.
Werd de STAEDTLER digitale pen niet boven in het midden geplaatst
of is hier een verkeerde positie opgegeven, worden uw notities op uw
computer schuin weergegeven!
Informatie voor Maccomputers

Bij het uploaden van de handgeschreven notities naar uw Maccomputer via de Note Manager-software worden deze in TIFFformaat op uw Mac-computer opgeslagen. Notities in TIFF-formaat
kunnen echter niet naar de handschriftherkenningssoftware MyScript
Studio Notes Edition overgebracht worden, waardoor een conversie
van de notities in computerschrift onmogelijk wordt. Om dat wel te
kunnen, moeten de notities geüpload worden via MyScript
InkRetriever.
Note Manager brengt de notities op uw ontvanger automatisch over
naar uw Mac-computer en wist het geheugen van de ontvanger.
Daarom moet u bij Note Taker Preferences het automatisch wissen
van het geheugen van de ontvanger deactiveren.

Afbeelding 119 Automatisch wissen deactiveren
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3.

Druk in het menu Bestand op Uploaden. Alle notities op uw
ontvanger zullen nu naar uw computer geüpload worden.

Eenmaal dat gebeurd is, zal het systeem u vragen of u alle notities op
de ontvanger wilt wissen.
Opteer hierbij voor Ja om alle notities van uw ontvanger te laten
verwijderen.
Opteer voor Neen om de notities te bewaren.
Tip!
Als u hier voor Neen opteert, worden de notities die zich al op uw
computer bevinden, niet meer mee geüpload de volgende keer dat u
een upload verricht.
Als u deze notities echter van uw computer verwijdert, zullen ook
deze notities opnieuw mee geüpload worden.

6.4 Notities bewerken
Notities kunnen altijd worden bewerkt: ongeacht of u ze nog volop
aan het nemen bent of al in de Note Manager hebt opgeslagen.
1.

Om een notitie te bewerken, drukt u op de knop Nota bewerken
of drukt u met uw rechtermuisknop op de notitie in kwestie
en selecteert u vervolgens in het menu dat u daarop te zien krijgt,
Nota bewerken.

Vervolgens zult u het Nota bewerken-venster met de geselecteerde
notitie zien verschijnen.

Afbeelding 120 Nota bewerken-venster

2.

Bewerk uw notitie.
Gebruik de knop Gebied selecteren
op de werkbalk of de
optie Selecteren in het menu Instrumenten om een bepaalde lijn of
een groep van lijnen te selecteren.
Klik in het menu Bewerken op Alle selecteren om de hele notitie te
selecteren.
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Tip!
Terwijl u de notitie aan het bewerken bent, kunt u uw pen opnieuw
gebruiken om verder te tekenen aan of te schrijven bij uw notitie.
Het Nota bewerken-venster bevat meerdere menu’s en een werkbalk
die u toegang geven tot een groot aantal bewerkingsfuncties.
Aan de rechterkant van het Nota bewerken-venster vindt u de
toolswerkbalk:

Vak selecteren – hiermee kunt u een bepaald deel van
uw notitie selecteren door met uw muis ergens op uw
scherm te klikken en vervolgens al slepend een kader te
tekenen.
Pen – hiermee kunt u met uw muis uit de losse hand
tekenen.
Markeren – hiermee kunt u elk vak met uw muis
markeren.
Lijn – hiermee kunt u een lijn met een lengte naar keuze
toevoegen.
Cirkel – hiermee kunt u een cirkel met een grootte naar
keuze toevoegen.
Rechthoek – hiermee kunt u een rechthoek met een
grootte naar keuze toevoegen.
Tekst – hiermee kunt u getypte tekst toevoegen.
Pen-/markeerkleur wijzigen – hiermee kunt u de kleur
van de pennentrek, de markeerstift of de tekst selecteren
of wijzigen.

Lijndikte – hiermee kunt u de dikte van de lijn selecteren
of wijzigen.

STAEDTLER digitale pen 2.0
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Onderaan het Nota bewerken-venster vindt u de beheerwerkbalk.

Nota volledig wissen – hiermee wist u de volledige notitie
op uw beeldscherm.
Ongedaan maken – maakt de laatste actie ongedaan.
Opnieuw – herhaalt de voordien ongedaan gemaakte
actie.
Vergroten – vergroot de weergave van de notitie.
Schaal automatisch aanpassen – toont de notitie
opnieuw in haar oorspronkelijke grootte.
Verkleinen – verkleint de weergave van de notitie.
Naar rechts draaien – draait de hele weergave van de
notitie 90° naar rechts.
Naar links draaien – draait de hele weergave van de
notitie 90° naar links.

6.5 Notities afdrukken
Een notitie kan altijd vanuit de drie weergavevensters – Nota-venster,
Nota bewerken-venster en notitiebeheervenster – afgedrukt worden.

6.5.1 Een notitie vanuit een bestand afdrukken
1.

Druk in de Note Manager op de naam van de notitie of op het
betreffende pictogram.

2.

Klik in het menu Bestand op de optie Printpreview om vóór het
afdrukken na te gaan, hoe de afgedrukte notitie er zal uitzien.

Tip!
U kunt meerdere notities tegelijkertijd in het afdrukvoorbeeldvenster
weergeven. Ga hiertoe als volgt te werk: selecteer de eerste notitie
waarvan u het afdrukvoorbeeld wilt bekijken, houd de Ctrl-knop
ingedrukt en selecteer vervolgens de andere notities waarvan u het
afdrukvoorbeeld eveneens wilt zien.
3.

Klik in het menu Bestand op de optie Printen of druk op de knop
.
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4.

Selecteer de gewenste afdrukinstellingen en -eigenschappen.

5.

Druk ten slotte op OK om te beginnen afdrukken.
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6.5.2 Een geopende notitie afdrukken
1.

Klik in het Nota bewerken-venster in het menu Bestand op de
optie Printen of druk op de knop

.

6.6 Notities opslaan
Is de STAEDTLER digitale pen met een computer verbonden en
bevindt deze zich in de notitiemodus, kan de invoer van tekeningen
en notitie tegelijk op het beeldscherm worden gevolgd. Zodra u met
uw digitale pen iets schrijft of tekent, verschijnt er op uw scherm een
virtueel notitieblad. Tijdens het nemen van deze notities kunt u deze
op elk moment opslaan. Ze worden dan automatisch in de
standaardmap opgeslagen met hun creatiedatum als naam. Eenmaal
ze opgeslagen zijn, kunt u hun naam wijzigen.
Om de notitie in de standaardmap Varia op te slaan, drukt u in het
notitiesvenster op de Sluiten & Opslaan -knop
werkbalk.
Druk op de Opslaan in map-knop
van uw keuze op te slaan.

van de

om de notitie in een map

Tip!
Een andere optie is gebruik maken van de automatisch opslaanfunctie.

6.7 De naam van notities wijzigen
Wanneer u een notitie maakt en opslaat, dan krijgt deze automatisch
de datum en het tijdstip waarop dat gebeurt, als naam. U kunt de
naam van notities echter ook op elk moment veranderen.
1.

Druk hiertoe met uw rechtermuisknop op de notitie waarvan u de
naam wilt wijzigen.

2.

Druk op Een andere naam geven in het daarop verschijnende
menu. De naam is nu gemarkeerd.

3.

Voer vervolgens een nieuwe naam voor de notitie in.

6.8 Notities verplaatsen
U kunt een notitie van haar huidige map naar een andere map
verplaatsen.
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1.

Druk in het notitie beheervenster op de naam of het pictogram
van de betreffende notitie.

2.

Klik in het menu Bestand op de optie Verplaatsen naar.

3.

Selecteer de map waarin de notitie moet opgeslagen worden.
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Tip!
U kunt de notitie ook verplaatsen door deze aan te klikken en de
notitie, terwijl u uw muisknop ingedrukt houdt, naar de map van uw
keuze te verslepen om daar de muisknop opnieuw los te laten.

6.9 Notities zoeken
U kunt uw opgeslagen notities doorzoeken om een heel specifieke
notitie te vinden.
1.

Klik in het menu Bewerken op de optie Nota zoeken.

2.

Duid bij Zoek in map de map(pen) aan, die doorzocht dienen te
worden.

3.

Als u op basis van een omschrijving of op naam wilt zoeken,
selecteer dan de optie Per beschrijving en geef in het invoerveld
Zoeken de naam of de omschrijving van de notitie in kwestie in.

4.

Om op creatiedatum te zoeken, selecteert u Alle aangemaakte
nota’s en geeft u de periode in die doorzocht dient te worden.

5.

Druk vervolgens op Zoeken.

Afbeelding 121 Nota zoeken-venster

6.10 Notities exporteren
6.10.1 Exporteren als JPEG
U kunt elke notitie in het JPEG-bestandsformaat exporteren en zo in
een afbeeldingsbestand veranderen. Dat kan handig zijn, als u
bijvoorbeeld notities in documenten wilt invoegen uit andere
toepassingen, zoals MS Word of PowerPoint.
1.
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Selecteer hiertoe in de Note Manager de notitie die u wilt
exporteren.

STAEDTLER digitale pen 2.0

6 Notities bewerken met Note Manager (Notitiesmanager)
6.10 Notities exporteren
2.

Druk met de rechtermuisknop op de naam van de notitie of open
het Bestand-menu. Selecteer de optie Exporteren. Klik
vervolgens op de optie Exporteren en druk in de lijst die u daarop
te zien krijgt op JPEG.

Vervolgens zult u een exportdialoogvenster op uw scherm zien
verschijnen.

Afbeelding 122 Dialoogvenster Notities exporteren als JPEG-bestand

3.

Leg in het veld Bestandsnaam de gewenste bestandsnaam vast.

4.

Bepaal onder Resolutie de resolutiekwaliteit.

5.

Druk ten slotte op Opslaan.

Tip!
U kunt ook meerdere notities tegelijk exporteren. Houd daartoe de
<Ctrl>-knop van uw toetsenbord ingedrukt en selecteer in het
notitiebeheervenster alle notities die u wilt exporteren.

6.10.2 Exporteren in dataformaat
U kunt elke notitie ook in vectorformaat (.pegvf-bestand) exporteren,
zodat een gebruiker van de digitale pen dit bestand in de
notitiesmanagerdatabank kan importeren.
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1.

Selecteer hiertoe in de Note Manager de notitie die u wilt
exporteren.

2.

Druk met de rechtermuisknop op de naam van de notitie of open
het Bestand-menu. Selecteer de optie Exporteren. En druk in de
lijst die u daarop te zien krijgt op Exporteren als een
databestand.
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Vervolgens zult u een exportdialoogvenster op uw scherm zien
verschijnen.

Afbeelding 123 Dialoogvenster Notitie exporteren als .pegvf-bestand

3.

Leg in het veld Bestandsnaam de gewenste bestandsnaam vast.

4.

Druk ten slotte op Opslaan.

6.11 Dataformaten importeren
U kunt elk bestand in vectorformaat (.pegvf-bestand) in de
notitiesmanagerdatabank importeren.
1.

Klik op de optie Importeren in het menu Bestand.

Vervolgens zult u het importdialoogvenster op uw scherm zien
verschijnen.

Afbeelding 124 Dialoogvenster Databestand importeren
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2.

Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

3.

Druk ten slotte op Openen.

6.12 Notities versturen/ontvangen
U kunt elke notitie per e-mail of via het lokale netwerk versturen. Een
als e-mail verstuurde notitie bereikt de ontvanger in de vorm van een
JPEG-bijlage. Om een notitie via het lokale netwerk te versturen,
moet de ontvanger de Note Manager-software op zijn computer
geïnstalleerd en geopend hebben.

6.12.1 Per e-mail
Note Manager gebruikt uw standaard e-mail client om notities per email te versturen.
Elke opgeslagen notitie kan als JPEG- of PEGVF-bestand verzonden
worden.
1.

Druk in het notitiebeheervenster op de naam of het pictogram
van de notitie.

2.

Klik in het menu Bestand op de optie Versturen naar > E-mail, als
u de notitie als JPEG-bestand wilt versturen. Klik op de optie
Versturen naar > Per e-mail versturen als een databestand, als u
de notitie als PEGVF-bestand wilt versturen. Of u kunt met uw
rechtermuisknop op de naam of het pictogram van de notitie
klikken en in het daarop verschijnende menu Versturen naar >
E-Mail of Per e-mail versturen als een databestand aanklikken.

Vervolgens zult u een nieuw e-mailformulier op uw scherm zien
verschijnen met de notitie als JPEG- of PEGVF-bijlage.

Afbeelding 125 Versturen van notitie per e-mail met JPEG-bijlage
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3.

Vul het e-mailadres van de gewenste ontvanger en de
onderwerpregel in en voeg de e-mailtekst toe.

4.

Verstuur de e-mail.
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6.12.2 Versturen via het lokale netwerk
1.

Druk in het notitiebeheervenster op de naam of het pictogram
van de notitie.

2.

Klik in het menu Bestand op de optie Versturen naar >
Netwerkpc of klik met uw rechtermuisknop of het pictogram van
de notitie en klik in het daarop verschijnende menu op de naam
Versturen naar > Netwerkpc aan.

Vervolgens zult u het dialoogvenster Nota versturen… op uw scherm
zien verschijnen. Hier vindt u een lijst van alle netwerkgebruikers die
de Note Manager-toepassing geïnstalleerd en geopend hebben.
3.

Kies de naam of het IP-adres van de persoon naar wie u de
notitie wilt versturen. Om meerdere ontvangers te selecteren,
houdt u daarbij de <Ctrl>-knop ingedrukt.

Tip!
Met de knop Alles selecteren kunt u de notitie naar alle
netwerkgebruikers in de lijst versturen.
4.

Druk ten slotte op Versturen.

6.12.3 Ontvangen via het lokale netwerk
Gebruikers van een lokaal netwerk kunnen notities via het LAN
ontvangen. Als u een notitie ontvangt, verschijnt deze automatisch op
het beeldscherm van uw computer en weerklinkt er een
geluidssignaal.
Klik met uw rechtermuisknop op de ontvangen notitie om toegang te
krijgen tot de volgende opties:

Afbeelding 126 Opties bij ontvangst via lokaal netwerk

Bewerken beantwoorden (de gebruiker kan tekst of tekeningen
toevoegen).
Notitie printen
Notitie opslaan
Notitie versturen naar
Notitie sluiten
Tip!
Via LAN ontvangen notities worden in de Note Manager in de map
Ontvangen Nota’s opgeslagen.
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6.13 Notities in andere toepassingen invoegen
U kunt elke opgeslagen notitie in een andere toepassing invoegen.
Daarbij wordt de notitie in kwestie in een JPEG-afbeelding veranderd.
1.

Selecteer in de Note Manager de notitie of het pictogram.

2.

Open het menu Bewerken of klik met uw rechtermuisknop op de
naam of het pictogram van de notitie.

3.

Kies Kopiëren of Knippen.

Tip!
Als u de notitie knipt, dan werd deze van haar huidige locatie
verwijderd.
4.

Open de toepassing waarin u de notitie wilt invoegen.

5.

Druk in de geopende applicatie op de optie Plakken.

Tip!
U kunt ook de notitie die u aan het bewerken bent, kopiëren. Druk
daartoe op de knop

in de werkbalk van de notitie.

6.14 Kleefnota creëren
Om Kleefnota te creëren, gaat u als volgt te werk:
1.

Selecteer een notitie in de Note Manager door deze aan te
klikken.

2.

Klik met uw rechtermuisknop op de notitie en kies de optie Tonen
als Kleefnota.

Afbeelding 127 Kleefnota creëren

Of druk in de werkbalk op de knop Tonen als Kleefnota.
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Afbeelding 128 Tonen als Kleefnota

Tip!
U kunt de notitie ook simpelweg naar uw bureaublad verplaatsen
door haar aan te klikken en naar uw bureaublad te verslepen, terwijl u
uw muisknop ingedrukt houdt, om daar de muisknop dan opnieuw los
te laten.
Om toegang te krijgen tot meer opties klikt u met uw rechtermuisknop
op het betreffende kleefnota.

Afbeelding 129 Opties voor kleefnota

Omzetten naar tekst: deze optie converteert het handschrift op de
kleefnota met behulp van de MyScript Studio Notes Editionsoftware in tekst.
Printen: met deze optie kan de kleefnota afgedrukt worden.
Verbergen: druk op Verbergen om een kleefnota bij het
programma-icoontje te verbergen.
Om een verborgen notitie opnieuw zichtbaar te maken, klikt u met
uw rechtermuisknop op het programma-icoontje in de taakbalk en
daarna op Mijn kleefnota’s. Klik vervolgens op de notitie die u
opnieuw zichtbaar wilt maken.

Afbeelding 130 Verborgen notities opnieuw zichtbaar maken
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Tip!
Wanneer de toepassing opnieuw opgestart wordt, wordt elk kleefnota
ook opnieuw weergegeven.
Sluiten: hiermee sluit u het kleefnota.

6.15 Papierhouder-Notities creëren
Met een Papierhouder-Notitie kunt u uw notities altijd op de
voorgrond laten weergeven. Bovendien kunt u hun transparantie
instellen.
1.

Selecteer de notitie die u wilt weergeven in de Note Manager
door haar aan te klikken.

2.

Klik met uw rechtermuisknop op de betreffende notitie en daarna
op Tonen als Papierhouder.

Afbeelding 131 Papierhouder-Notitie maken

Of druk in de werkbalk van de Note Manager op de knop Tonen als
Papierhouder.

Afbeelding 132 Knop Tonen als Papierhouder
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3.

Stel de doorzichtigheid van uw papierhoudernotitie in (zie
hoofdstuk 6.1 Voorkeuren vastleggen).

6.16 Pen stijlen selecteren
U kunt de penkleur en penbreedte op uw scherm te allen tijde
wijzigen.
1.

Open in de Note Manager het menu Configuratie. Selecteer de
optie Pen stijlen.

2.

Druk op de pijl rechts van de huidige kleur om de kleurenlijst te
openen en kies de kleur die u wilt.

3.

Gebruik de pijl rechts van de huidige penbreedte om een
penbreedte tussen 1-10 te kiezen. Een andere mogelijkheid is
om de gewenste breedte rechtstreeks in het veld in te geven.

4.

Druk ten slotte op OK om de gemaakte keuze te bevestigen of op
Annuleren om deze niet op te slaan.

Tip!
Druk op de knop Voorkeuren om de standaardinstellingen te
herstellen.

6.17 Mappen beheren
De Note Manager wordt met een aantal vooraf bepaalde mappen
geïnstalleerd, nl. Varia, Verwijderde items, Contactpersonen,
Opvolgen, Ontvangen Nota’s en Mobiele Nota’s.
U kunt deze mappen gebruiken om uw notities in op te slaan en,
indien nodig, bijkomende gebruikersmappen creëren.

6.17.1 Nieuwe map creëren
Er zijn verschillende manieren om een nieuwe map te creëren:
1.

Selecteer de map waarin u een submap wilt creëren, door deze
aan te klikken.

2.

Klik op het menu Bestand en daarna op de optie Nieuwe map.

Afbeelding 133 Nieuwe mappen creëren

3.
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Geef de naam van de nieuwe map in.
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6.17.2 Mapnaam wijzigen
Van alle mappen behalve de vooraf bepaalde mappen Varia,
Verwijderde items, Contactpersonen, Opvolgen, Ontvangen Nota’s en
Mobiele Nota’s kan de naam veranderd worden.
1.

Klik hiertoe met uw rechtermuisknop op de map waarvan u de
naam wilt wijzigen.

2.

Selecteer de optie Een andere naam geven. De naam van de
map is nu gemarkeerd.

3.

Voer vervolgens een nieuwe naam voor de map in kwestie in.

6.17.3 Map verwijderen
Alle mappen behalve de vooraf bepaalde mappen Varia, Verwijderde
items, Contactpersonen, Opvolgen, Ontvangen Nota’s en Mobiele
Nota’s kunnen verwijderd worden.
1.

Klik hiertoe met uw rechtermuisknop op de map die u wilt
verwijderen.

2.

Druk op Verwijderen in het daarop verschijnende menu.

3.

Bevestig ten slotte dat u de map wilt verwijderen door op Ja te
drukken in het venster dat u vervolgens op uw scherm te zien
zult krijgen.

6.18 Herinneringsfunctie
De op uw computer opgeslagen notities kunnen ook als
herinneringen gebruikt worden. Stel daartoe een bepaalde datum en
een bepaald tijdstip in voor een specifieke notitie, opdat deze op het
gewenste tijdstip automatisch op uw scherm zou verschijnen.

6.18.1 Een herinnering instellen
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1.

Selecteer in de Note Manager een notitie of pictogram.

2.

Klik in het menu Bestand op de optie Herinnering instellen. Of
klik met uw rechtermuisknop op de notitie en selecteer in het
daarop verschijnende menu de optie Herinnering instellen.

3.

Vink het controlevakje Herinnering instellen aan.
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Afbeelding 134 Herinnering instellen

4.

Druk op de pijl rechts naast de lijst Herinneren en kies een datum
uit de dropdownkalender die u daarop te zien krijgt.

5.

Om een exact tijdstip voor de herinnering in te stellen, gebruikt u
de pijl naast de lijst Om of geeft u het gewenste tijdstip gewoon
rechtstreeks in.

Tip!
Als u geen exact tijdstip ingeeft, verschijnt de herinnering, zodra u uw
computer op de desbetreffende dag opstart.
Herinnering tijdelijk onderdrukken (Sluimer -functie)
Als er een herinnering op uw scherm verschijnt, kunt u deze tijdelijk
onderdrukken, zodat u de herinnering na 5, 10, 15 of 20 minuten
opnieuw te zien krijgt.
1.

Klik op Sluimer.

2.

Kies uit de dropdownlijst het aantal minuten dat het programma
dient te wachten alvorens u de onderdrukte herinnering opnieuw
te tonen.

Afbeelding 135 Sluimer-functie instellen
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6.19 Back-up en herstel van de notitiesdatabank
U kunt de Note Manager een back-up van uw hele databank laten
maken en deze, indien nodig, herstellen.

6.19.1 Databank back-uppen
1.

Druk in het menu Bestand op -->Back-up/Herstellen --> Back- up
databank maken....

Vervolgens zult u het volgende dialoogvenster op uw scherm zien
verschijnen:

Afbeelding 136 Opslaglocatie selecteren.

2.

Selecteer de opslaglocatie voor de back-up van uw databank.

3.

Druk op de knop Back-up.

4.

Zodra de databank succesvol werd geback-upt, verschijnt het
volgende venster op uw scherm:

Afbeelding 137 Dialoogvenster back-up geslaagd

6.19.2 Databank herstellen
1.

Druk in het menu Bestand op --> Back-up/Herstellen -->
Datenbank herstellen.

Vervolgens zult u het volgende dialoogvenster op uw scherm zien
verschijnen:

STAEDTLER digitale pen 2.0
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Afbeelding 138 Opslaglocatie selecteren

2.

Selecteer de opslaglocatie van de back-up van uw databank.

3.

Druk op de knop Herstellen.

4.

Bij een succesvol herstel wordt uw databank in een nieuwe map
in de Note Manager hersteld.

Afbeelding 139 Herstelde databank

Tip!
Deze nieuwe map zal Herstelde databank heten en in zijn naam de
datum van herstel vermelden.
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7 Notities bewerken met de BlackBerry® smartphone

®

Afbeelding 140 Werken met de BlackBerry smartphone

7.1 Systeemeisen
BlackBerry® OS: 5.0 of hoger
Bluetooth®

7.2 Installatie van iNote
1.

Open de BlackBerry App World™ op uw BlackBerry®.

Afbeelding 141 BlackBerry App World™ openen.

2.

In het zoekveld iNote invoeren en klikken op Enter.

Afbeelding 142 BlackBerry App World

3.

STAEDTLER digitale pen 2.0

TM

zoekveld

Kies de gratis iNote App.
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Afbeelding 143 Zoekresultaten

4.

Druk vervolgens op Downloaden.

Afbeelding 144 Zoekresultaten

U wordt gevraagd uw BlackBerry® ID op te geven. Het betreffende emailadres en het bijbehorende wachtwoord invoeren en klikken op
OK.

®

Afbeelding 145 BlackBerry ID

5.
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iNote wordt vervolgens geïnstalleerd. Is de installatie afgesloten
opent het volgende venster. Bevestig de procedure met OK of
klik op Run om het programma te starten.
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Afbeelding 146 Installatie voltooid

7.3 Werken met iNote
7.3.1 STAEDTLER digitale pen 2.0 verbinden
1.

Schakel de ontvanger van de digitale pen in.

2.

Activeer de Bluetooth® functie van de ontvanger, door op de
Bluetooth®-button te drukken.

3.

Schakel uw BlackBerry® smartphone in.

4.

Open Opties en klik op Netwerken en verbindingen en activeer
de Bluetooth® functie.

Afbeelding 147 Netwerken en verbindingen

5.

Kies Nieuw apparaat toevoegen.

Afbeelding 148 Nieuw apparaat toevoegen

6.

STAEDTLER digitale pen 2.0

Laat via Zoeken alle beschikbare apparaten weergeven.
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Afbeelding 149 Apparaten zoeken

7.

Zodra u de gevonden Mobile Pen selecteert wordt deze
automatisch toegevoegd.

Afbeelding 150 Gevonden apparaten

8.

Is de procedure met succes afgesloten, wordt de ontvanger
onder Contact met apparaten weergegeven.

Afbeelding 151 Gekoppelde apparaten

9.

Open vervolgens de iNote toepassing op de BlackBerry®
smartphone en wacht tot het Bluetooth®-icoontje blauw wordt.

®

Afbeelding 152 Bluetooth verbonden

Tip!
De stappen 4 – 8 zijn alleen bij eerste gebruik nodig.
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7.3.2 Notities nemen
1.

Bevestig de ontvanger aan het papier.

2.

Begin te schrijven op het papier. Er opent automatisch een nieuw
notitiesvenster.

Afbeelding 153 Notities nemen

Als alternatief kan het menu worden geopend door de klikken op de
menuknop
. Vervolgens zult u het volgende venster op uw
scherm zien verschijnen:

Afbeelding 154 Menu

Kies de optie Open New om een nieuwe notitie te maken.

7.3.3 Notitie eigenschappen wijzigen
Tijdens het maken van een notitie, is het mogelijk de instellingen
zoals achtergrondkleur, penkleur of penbreedte te wijzigen.
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1.

Druk op de menu-knop

.

2.

Kies in het menu de optie Properties.
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Afbeelding 155 Instellingen

Uw instellingen kunt u opslaan met de knop Save.

7.3.4 Notitie opslaan
1.

Druk op de menu-knop

.

2.

Kies in het menu de optie Save.

7.3.5 Aanwezige notities bewerken
1.

Kies door het aantikken een notitie uit de lijst.

2.

Open het menu, door op de menuknop

3.

Klik op de optie Open.

te drukken.

Afbeelding 156 Notitie openen

7.3.6 Notities verwijderen
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1.

Kies door het aantikken een notitie uit de lijst die moet worden
verwijderd.

2.

Roep het menu op en kies Delete.
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Afbeelding 157 Notitie verwijderen

7.3.7 Notities versturen
Een notitie kan worden verstuurd als e-mail of MMS.
1.

Open de notitie die u wilt versturen.

2.

Klik op de menuknop

3.

Kies, afhankelijk van of u een e-mail of een MMS wilt versturen,
Send E-Mail of Send MMS.

4.

Voeg de ontvanger, een onderwerp en een tekst in.

5.

Klik op de menuknop

en kies Send.

en kies Send.

7.3.8 Notities van de ontvanger downloaden
1.

Open het menu, door op de menuknop

te drukken.

2.

Selecteer de optie Pen Memory.

3.

Klik op upload om de notities over te dragen naar de BlackBerry®
smartphone.

Afbeelding 158 Notitie van de ontvanger downloaden

7.3.9 Notities van de ontvanger verwijderen

STAEDTLER digitale pen 2.0

1.

Open het menu met een klik op
van de ontvanger.

om notities te verwijderen

2.

Kies de optie Pen Memory en kies Erase memory .
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7.3.10 Photo Sketcher
Met Photo Sketcher kunt u afbeeldingen in het JPEG-formaat
bewerken.
1.

Voor het openen van de Photo Sketcher, klikken op de
menuknop

2.

en Photo Sketcher kiezen.

Om een afbeelding te bewerken, klikken op Open en een
afbeelding uit de bestandslijst kiezen.

Afbeelding 159 Afbeelding openen

3.

Daarna kan de afbeelding met de digitale pen worden bewerkt.

4.

Om de penkleur te wijzigen of de dikte, het menu via de
menuknop

5.
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openen en de optie Properties kiezen.

Is het bewerken afgerond, open dan het menu en kies Save om
de wijzigingen op te slaan. Wilt u de wijzigingen niet opslaan,
kies dan Discard.
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8.1 Systeemeisen

8 Notitie bewerken met de iPhone / iPad

Afbeelding 160 Werken met iPhone

Afbeelding 161 Werken met iPad

8.1 Systeemeisen
8.1.1 Systeemeisen iPhone
iOS 4.0 of hoger
iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S

8.1.2 Systeemeisen iPad
iOS 4.1 of hoger
iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4 of iPad mini

8.2 Installatie
8.2.1 Installatie van iPenNote voor iPhone
1.

Open de Apple App Store op uw iPhone.

Afbeelding 162 Apple App Store

2.
STAEDTLER digitale pen 2.0

Tik op het vergrootglas

om de zoekfunctie te openen.
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8.2 Installatie
3.

iPenNote invoeren in het zoekveld en start de zoekopdracht met
de zoekknop.

4.

Kies daarna iPenNote.

Afbeelding 163 iPenNote

5.

Raak eerst de knop Gratis aan. Installeer vervolgens de App
door op de knop Install App te drukken.

Afbeelding 164 Knop Gratis

Afbeelding 165 App installeren

8.2.2 Installatie van iNoteHD voor iPad
1.

Open de Apple App Store op uw iPad.

Afbeelding 166 Apple App Store

2.

iNoteHD invoeren in het zoekveld
zoekopdracht met de zoekknop.

3.

Kies daarna iNoteHD.

en start de

Afbeelding 167 iNoteHD
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4.

Raak eerst de knop Gratis aan. Installeer vervolgens de App
door op de knop Install App te drukken.

Afbeelding 168 Knop Gratis

8.3

Afbeelding 169 App installeren

STAEDTLER digitale pen 2.0 verbinden

8.3.1 STAEDTLER digitale pen 2.0 met iPhone verbinden
1.

De ontvanger van de digitale pen inschakelen, door de aan/uitknop ca. 3 seconden ingedrukt te houden.

2.

Activeer de Bluetooth® functie van de ontvanger. Houd de
Bluetooth®-button ingedrukt, tot IRP verschijnt op het display.

3.

Schakel uw iPhone in.

4.

Open Instellingen en kies de optie Algemeen.

Afbeelding 170 Instellingen

5.

STAEDTLER digitale pen 2.0

Kies het menupunt Bluetooth®. Is Bluetooth® niet geactiveerd,
activeer dit dan. De iPhone begint automatisch naar beschikbare
apparaten te zoeken en geeft een lijst hiervan. De STAEDTLER
digitale pen wordt weergegeven als Mobile Pen. Tik op het
gevonden apparaat om de verbindingsprocedure te starten.
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Afbeelding 171 Beschikbare apparaten Afbeelding 172 Verbinding maken

6.

Is de procedure met succes afgesloten, wordt de ontvanger als
Verbonden weergegeven.

Afbeelding 173 Verbonden apparaten

8.3.2 STAEDTLER digitale pen 2.0 met iPad verbinden
1.

De ontvanger van de digitale pen inschakelen, door de aan/uitknop ca. 3 seconden ingedrukt te houden.

2.

Activeer de Bluetooth® functie van de ontvanger. Houd de
Bluetooth®-button ingedrukt, tot IRP verschijnt op het display.

3.

Schakel uw iPad in.

4.

Open Instellingen en kies de optie Algemeen.

Afbeelding 174 Instellingen

5.
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Kies het menupunt Bluetooth®. Is Bluetooth® niet geactiveerd,
activeer dit dan. De iPad begint automatisch naar beschikbare
apparaten te zoeken en geeft een lijst hiervan. De STAEDTLER
digitale pen wordt weergegeven als Mobile Pen. Tik op het
gevonden apparaat om de verbindingsprocedure te starten.
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8 Notitie bewerken met de iPhone / iPad
8.3 STAEDTLER digitale pen 2.0 verbinden

Afbeelding 175 Beschikbare apparaten

6.

Is de procedure met succes afgesloten, wordt de ontvanger als
Verbonden weergegeven.

Afbeelding 176 Verbonden apparaten

8.3.3 iPenNote / iNoteHD starten
Zodra de toepassing is geïnstalleerd, verschijnt het programma-

icoontje
/
op de iPhone / iPad. Tik op het icoontje om het
programma te starten.
Na het starten van het programma verschijnt het startscherm.

Afbeelding 177 iPenNote startscherm
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Afbeelding 178 iNoteHD startscherm

Tip!
Het symbool
moet gaan branden als de ontvanger met succes is
verbonden met de iPhone / iPad. Blijft het symbool donker, moet de
verbindingsprocedure worden herhaald.

8.4 Werken met iPenNote / iNoteHD
8.4.1 Notities downloaden of verwijderen van de ontvanger
1.

Start de toepassing iPenNote / iNoteHD.

2.

Druk op het startscherm op het icoontje

3.

Kies de optie Upload Pictures om de opgeslagen notities te
downloaden. Om de notities op de ontvanger te verwijderen, de
optie Clear my Digital Pen kiezen.

.

Afbeelding 179 Notities downloaden of verwijderen
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8.4.2 Notities nemen
1.

Start de toepassing iPenNote / iNoteHD.

2.

Druk op het startscherm op het icoontje

3.

Kies Create a New Picture om een nieuwe notitie te maken.

.

Afbeelding 180 Nieuwe notitie maken

Op het verschijnende notitieveld kunt u met de STAEDTLER digitale
pen schrijven en tekenen.
Tip!
Om het correct volgen van de bewegingen te waarborgen, moet het
papier verticaal worden geplaatst. De ontvanger moet zich in het
midden bovenaan het papier bevinden.

Afbeelding 181 Notitieveld iPenNote / iNoteHD

Via de functieknoppen onder het notitieveld kunnen verschillende
acties worden uitgevoerd.

Afbeelding 182 Functieknoppen

STAEDTLER digitale pen 2.0
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Opslaan en sluiten – klikken om de gemaakte notitie op
te slaan of te annuleren
Afbeelding maken/openen – klikken om een nieuwe
afbeelding te maken, een aanwezige afbeelding te
openen of de actuele op te slaan.
Ongedaan maken – klikken om de laatste werkstap
ongedaan te maken.
Stap vooruit – klikken om een ongedaan gemaakte
werkstap weer te herstellen.
Pagina leegmaken – klikken om de inhoud van de
pagina te verwijderen.
Pagina versturen – verstuurt de pagina als afbeelding of
als PDF per e-mail.
Pagina draaien – klikken om de pagina 90°, 180° of 270°
rechtsom te draaien.

8.4.3 Notities opslaan
Opslaan en sluiten
1.

Druk op de knop

.

2.

Selecteer de optie Save Picture.

3.

Bevestig de melding Saved Successfully met OK en u keert terug
naar het startscherm.

Opslaan
1.

Druk op de knop

.

2.

Selecteer de optie Save Picture.

3.

Bevestig de melding Saved Successfully met OK en u keert terug
naar de tekening.

Tip!
De gemaakte notities worden in het fotoalbum van de iPhone / iPad
opgeslagen.
Tip!
Zijn meerdere tekenlagen gemaakt, wordt elke laag als aparte
afbeelding opgeslagen.

8.4.4 Kwasteigenschappen wijzigen
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1.

Klik op het kwast-icoontje

.

2.

Er verschijnt een instellingsvenster waarin de kwastdikte en kleur
kan worden gewijzigd.
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Afbeelding 183 Kwastinstellingen

1 Instellen van de kwastdikte door verschuiven van schuifregelaar.
2 Stelt de kwastkleur in op wit.
3 Stelt de kwastkleur in op zwart.
4 Legt een willekeurige kwastkleur vast.

8.4.5 Gum
1.

Klik op het gum-icoontje

.

2.

Stel via de schuifregelaar de gumbreedte in.

Afbeelding 184 Gumbreedte instellen.

3.

Beweeg over de betreffende afbeeldingsgedeelten om ze te
verwijderen.

8.4.6 Kleurkiezer
Met de kleurkiezer kunt u elke willekeurige kleur uit een afbeelding
kiezen en gebruiken.
1.

Klik op het kleurkies-icoontje

.

2.

Om een kleur te kiezen, tikken op een willekeurige plaats in de
afbeelding.

8.4.7 Achtergrondafbeelding wijzigen
Voor uw notities kunnen verschillende achtergronden worden
ingesteld.
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1.

Klik op het clipboard-icoontje

.

2.

Blader met de pijlen naar links/rechts door de achtergronden.
Door tikken kunt u de nieuwe achtergrond kiezen.
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Afbeelding 185 Achtergrond afbeelding wijzigen

8.4.8 Gereedschappen verbergen
1.

Klik op het icoontje

om de gereedschapsbalk te verbergen.

Afbeelding 186 Verborgen gereedschapsbalk

2.

Opnieuw klikken zorgt voor het weer weergeven van de
gereedschapsbalk.

8.4.9 Tekenlaag toevoegen
Binnen een notitie kunnen maximaal 5 tekenlagen worden
toegevoegd.
1.

Klik op het plus-icoontje

om een nieuwe laag toe te voegen.

2.

De actueel actieve laag wordt aangeduid door een witte punt.

Afbeelding 187 Actieve tekenlaag
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3.

Tussen de lagen wordt gewisseld, door het tikken op de
betreffende laag. Niet actieve lagen worden aangeduid met een
grijze punt.

4.

Klik op het min-icoontje
verwijderen.

om de actueel actieve laag te

8.4.10 Notities of foto's openen
1.

Druk op het startscherm op het icoontje

.

2.

Kies Open a picture om een aanwezige notitie of foto te openen.

Afbeelding 188 Aanwezige Notitie openen

3.

Kies daarna de optie Photo Albums.

4.

In het album Camera Roll bevinden zich alle opgeslagen notities.

afbeelding 189 Album Camera Roll

5.

Tik op een willekeurige afbeelding om deze te openen.

Tip!
Wordt een al aanwezige notitie geopend en bewerkt, wordt bij het
opslaan een nieuwe afbeelding in het fotoalbum van de iPhones /
iPads gemaakt.

8.4.11 Foto's maken met de camera
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1.

Druk op het startscherm op het icoontje

.

2.

Kies de optie Open a picture.

3.

Druk op Camera om de camera te activeren.

4.

Maak een foto.

5.

Tik op Use op de foto te laden in iPenNote / iNoteHD.
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6.

De gemaakte foto wordt geladen al achtergrondafbeelding. En de
gebruikelijke tekenopties zijn beschikbaar.

Afbeelding 190 Afbeelding met markering
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9 Werken met Photo Sketcher (alleen voor Windows)
Photo Sketcher geeft u de mogelijkheid te schetsen op elke
willekeurig JPEG-afbeeldingsbestand. U kunt opmerkingen
toevoegen, opslaan en met anderen delen.

9.1 STAEDTLER digitale pen 2.0 verbinden
Verbind de STAEDTLER digitale pen zoals in hoofdstuk 1.6.7
beschreven via de USB-kabel met uw PC.
Tip!
Beëindig de Note Manager voordat u Photo Sketcher start.
Tip!
De verbinding via Bluetooth® functioneert niet bij Photo Sketcher.

9.2 Photo Sketcher starten
Start de Photo Sketcher door op het programma-icoontje
bureaublad te klikken.

op uw

Tip!
U wordt gevraagd de Note Manager te beëindigen, als deze bij het
starten van het programma nog actief is.
Is de ontvanger met de PC verbonden, wordt dit door het
verbindingsindicator aangeduid. Deze brandt dan groen
. Is er geen verbinding met de ontvanger blijft het
icoontje inactief

.

Afbeelding 191 Programma-interface Photo Sketcher
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Verbindingsindicator – geeft aan of de ontvanger
verbonden is.
Bestand openen – opent een JPEG-afbeelding op de
PC.
Afbeelding opslaan – opslaan van de bewerkte
afbeelding op de PC.
Afbeelding uploaden naar Facebook resp. Flickr.
Afbeelding versturen – stuurt de pagina als afbeelding
per e-mail.
Kwasteigenschappen – opent het instellingenvenster
voor het wijzigen van de kwastbreedte en kleur.
Gum – klikken schakelt om naar de gum-modus.
Ongedaan maken – klikken om de laatste werkstap
ongedaan te maken.
Stap vooruit – klikken om een ongedaan gemaakte
werkstap weer te herstellen.
Programma beëindigen – klikken sluit de toepassing.

9.3 Afbeelding openen
Direct na het starten van het programma verschijnt een
dialoogvenster waar u elk willekeurig JPEG-bestand op uw PC kunt
openen. Dit dialoogvenster kan ook via het programma-icoontje
worden opgeroepen.Als alternatief kunt u de toetsen
combinatie CTRL+O gebruiken.
Tip!
Photo Sketcher ondersteunt afbeeldingsbestanden van het type
JPG/JPEG.

9.4 Kwasteigenschappen wijzigen
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1.

Druk op de knop

.

2.

Kies in het verschijnende instellingsvenster de gewenste
kwastkleur en kwastdikte.

3.

Bevestig uw keuze met de knop

.
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9.5 Afbeelding opslaan

Afbeelding 192 Instellingenvenster kwasteigenschappen

1 Voorgedefinieerde kleuren
2 Kleurmatrix voor vrije kleurkeuze
3 Keuze van verschillende kwastdikten
4 Knop voor het bevestigen van de instellingen
5 Weergave van de gekozen kleur

9.5 Afbeelding opslaan
1.

Druk op de knop

.

2.

Kies in het dialoogvenster de gewenste opslaglocatie.

3.

Druk ten slotte op Opslaan.

9.6 Wissen van tekeningen
1.

Klik op de gum

.

2.

Beweeg met de pen over de gedeelten die u wilt wissen.

3.

Om terug te keren naar de pen-modus, klikken op de knop

.

9.7 Afbeelding per e-mail versturen

STAEDTLER digitale pen 2.0

1.

Druk op de knop

.

2.

Uw geïnstalleerde e-mailprogramma opent en de afbeelding
wordt als bestandsbijlage toegevoegd.

3.

Vul een ontvanger in en klik op Versturen.
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Probleemoplossing

10.1 Overzicht
Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Na het inschakelen is er niets
op het lcd-scherm te zien.

De accu van de ontvanger is
bijna leeg of leeg.

Sluit de ontvanger op een
computer aan.

De accu van de pen is bijna
leeg.

Sluit de pen op een computer
aan.

De stift is niet goed ingebracht.

Breng de stift correct in (zie
1.5.3 Een stift
inbrengen/vervangen).

De USB-kabel is verkeerd
aangesloten.

Sluit de USB-kabel opnieuw
aan.

De USB-kabel is beschadigd.

Vervang de USB-kabel door een
nieuwe.

De Note Manager is niet
geactiveerd.

Start de Note Manager.

De ontvanger is verkeerd op de
computer aangesloten.

Sluit de ontvanger opnieuw aan.

De pen bevindt zich in
muismodus.

Schakel de pen in penmodus
(zie 4.2 Onlinemodus).

De pen bevindt zich buiten het
bereik van de ontvanger.

Zie 1.6.6 Bereik van de
ontvanger uploaden.

De accu van de digitale pen is
bijna leeg of leeg.

Sluit de pen op een computer
aan.

De dataoverdracht van de pen
naar de ontvanger wordt
belemmerd.

Verwijder de belemmering (zie
1.6.5 De ontvanger aan het
papier bevestigen).

U houdt de pen te dicht bij de
penpunt vast. De dataoverdracht
van de penpunt naar de
ontvanger wordt door uw vingers
belemmerd.

Neem de pen op de juiste
manier vast (zie 1.6.5 De
ontvanger aan het papier
bevestigen)

De ondergrond waarop u schrijft,
is niet vlak genoeg of het papier
is niet goed uitgespreid.

Gebruik een stabiele en vlakke
ondergrond.

De accu van de digitale pen is
bijna leeg of leeg.

Sluit de pen op een computer
aan.

De pen bevindt zich niet in
muismodus.

Schakel de pen in muismodus
(zie 4.2 Onlinemodus).

De pen bevindt zich buiten het
bereik van de ontvanger.

Zie 1.6.6 Bereik van de
ontvanger.

De tekst wordt schuin
weergegeven.

De ontvanger werd verkeerd
over het papier heen geschoven.

Zie 4.3 Notities naar uw
computer uploaden.

Er zijn twee teksten over elkaar
heen geschreven.

U bent vergeten om een nieuwe
pagina te beginnen.

Kan in MyScript Studio Notes
Edition worden verholpen (zie
5.5.4 Een Inkt-passage
opsplitsen).

In de offlinemodus brandt het
pensymbool tijdens het
schrijven op het lcd-scherm
niet.

Tijdens het opladen knippert het
batterijsymbool niet.

De pennentrek is in de
onlinemodus niet op het scherm
te zien.

De pennentrek is slordig of
onderbroken.

De muis reageert niet.
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Verwijderingsinstructies
Het artikel, zijn verpakking en de meegeleverde batterijen worden uit
waardevolle materialen vervaardigd die gerecycleerd kunnen worden.
Door bepaalde onderdelen of van gebruikte producten afkomstige
grondstoffen te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de
vermindering van de afvalberg en de bescherming van ons milieu.

11.1 Voor lidstaten van de EU
Gelieve de verschillende onderdelen te sorteren, alvorens deze te
verwijderen. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde
inzamelpunt verwijzen we u graag naar uw gemeenteadministratie.

Elektronische toestellen die van dit symbool voorzien
zijn, mogen niet met het huisvuil worden meegegeven!
Elke verbruiker is wettelijk verplicht om oude apparaten
gescheiden te houden van het gewonen huisvuil.
Voor informatie over de inzamelpunten waar u gratis met uw oude
toestellen terecht kunt, verwijzen we u graag naar uw
gemeenteadministratie.

Accu's horen niet in het huishoudelijk afval!
Elke verbruiker is wettelijk verplicht om alle lege batterijen en accu’s
terug te bezorgen. Oude batterijen en accu’s kunnen gratis naar
openbare inzamelpunten van de gemeente of naar een batterijen
verkopende handelszaak worden gebracht.
Batterijen en accu’s die schadelijke stoffen bevatten, zijn van de
volgende letters voorzien:
Pb = lood, Cd = cadmium, Hg = kwikzilver

11.2 Voor derde landen
Gelieve de individuele onderdelen te verwijderen in overeenstemming
met de in uw land geldende voorschriften.
Apple, het Apple Logo, iPhone, iPad, Mac en het Mac Logo zijn merkten van Apple Inc., die in de VS en andere landen zijn geregistreerd.
App Store is een dienstverleningsmerk van Apple Inc. "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat elektronische accessoires
speciaal voor gebruik met de iPhone of iPad zijn ontwikkeld en voor het uitvoeren van de Apple-prestatiestandaards zijn gecertificeerd.
Apple accepteert geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit apparaat of het opvolgen van veiligheidsvoorschriften en wettelijke
normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met een iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
Windows is een geregistreerd merk en eigendom van Microsoft.
BlackBerry® en het BlackBerry® logo zijn bij het U.S. patent- en merkenbureau geregistreerde merken en kunnen ook in andere landen zijn
aangemeld of geregistreerd - deze en andere merken van Research In Motion Limited worden onder licentie gebruikt.
Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn geregistreerde merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door STAEDTLER Mars GmbH & Co.
KG onder licentie gebruikt. Bluetooth QD ID B016947
Overige merken en merknamen zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
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