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HANDLEIDING
Intertaal Augmented App

Scannen, leren en ontdekken:  
ontdek nu Intertaal Augmented

Actuele informatie, veelgestelde vragen is ook te 
vinden op www.intertaal.nl/augmented

De gratis app

De Intertaal Augmented App is gratis te downloaden:

Apple en het Apple-logo zijn  
handelsmerken van Apple Inc., 
die zijn gedeponeerd in de  
Verenigde Staten en andere  
landen. Google Play en het  
Google Play-Logo zijn handels- 

merken van Google Inc.

Pagina’s scannen via 
de scanknop!

Pagina’s markeren en  
handmatig opzoeken!
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Menu
Hier is informatie te vinden zoals contact-
gegevens, gegevensbescherming, copy-
right enzovoort. 

Bibliotheek: via deze knop wordt een lijst 
getoond met alle beschikbare titels.

Scanknop: druk op de knop en scan de 
pagina.

Bladwijzer: hier worden alle gemarkeerde 
titels verzameld.

Titel van het boek dat op dit moment 
gekozen is. Door op het pijltje te drukken 
verschijnt een keuzemenu:  
- Alle inhoud markeren
- Pagina’s handmatig kiezen
- Bibliotheek

Startpagina

Dit is het startscherm dat verschijnt na het opstarten 
van de app.
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Druk op de V om de bibliotheek te sluiten 
en terug te keren naar het vorige scherm.

Titel zoeken
Typ de titel in om snel het gewenste boek 
te vinden.

Sorteren 
Sorteer de titels op alfabet of chronolo-
gisch (het moment van upload in de app).

Laatst gekozen
De laatst gekozen titel verschijnt steeds 
boven aan de lijst.

Mijn lijst
Door op de + te drukken wordt de titel 
toegevoegd aan “Mijn lijst”. Hierdoor zijn 
titels later snel terug te vinden.

Bibliotheek

In de bibliotheek staan alle beschikbare titels.
Kies hier het gewenste boek.
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Alle inhoud markeren
Hier kan alle inhoud in een keer gemar- 
keerd worden zonder dat de pagina’s  
gescand of handmatig gekozen hoeven  
te worden. Alle gemarkeerde inhoud is  
terug te vinden onder het kopje  
Bladwijzer.

Pagina’s handmatig kiezen
Hier kunnen de pagina’s handmatig uit 
de lijst gekozen worden. De scanfunctie 
hoeft dan niet te worden gebruikt.

Bibliotheek
Deze knop leidt naar de Bibliotheek met 
een overzicht van alle beschikbare titels.

Gekozen boek

Op de overzichtspagina van het gekozen boek is het 
mogelijk alle inhoud in een keer te markeren, hand-
matig pagina’s te kiezen of terug te keren naar de 
bibliotheek.
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Pagina 
Overzicht van de beschikbare media op de 
gescande of handmatig gekozen pagina.

Symbolen

 audio

 video

 links

 pdf

Bladwijzer toevoegen
Door op het Bladwijzersymbool te drukken 
wordt een titel gemarkeerd en opgenomen 
in het Bladwijzermenu. De inhoud is dan 
nog niet meteen offline beschikbaar maar 
moet eerst nog gedownload worden. 
Dit kan gedaan worden in het Bladwijzer-
menu.

Bladwijzer verwijderen
Door nogmaals op het (blauwe) Bladwij-
zersymbool te drukken wordt een titel 
verwijderd uit het Bladwijzermenu.

Gekozen pagina

Na het scannen of het handmatig kiezen verschijnt 
een lijst met de tracks, video’s of andere bestanden 
die horen bij de gekozen pagina.
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Titel kiezen 
Kies de gewenste titel uit het dropdown-
menu.

Zoeken en sorteren 
Zoek en sorteer hier binnen de  
gemarkeerde inhoud.

Inhoud downloaden 
Druk op het blauwe downloadsymbool 
om alle gemarkeerde inhoud in een keer 
te downloaden om alles daarna offline te 
kunnen gebruiken.

Druk op het downloadsymbool om een 
bepaald bestand te downloaden.

Gedownloade bestanden zijn te herkennen 
aan het blauwe vinkje.

Downloads verwijderen 
Gedownloade inhoud kan verwijderd  
worden door op het blauwe vinkje te  
drukken.

Bladwijzer verwijderen
Veeg de hele rij naar links om de  
gemarkeerde inhoud uit het bladwijzer- 
menu te verwijderen.  
Klik op “Verwijderen ongedaan maken” 
om de bladwijzer niet te verwijderen.

Bladwijzer

In het Bladwijzermenu komt alle gemarkeerde  
inhoud te staan.


