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Inleiding
Per september 2017 is er een geheel nieuwe Online Player operationeel. Met de online
player kun je boeken, kranten en tijdschriften via de website afspelen. Door de
vernieuwing is de online player gemakkelijker in gebruik. De navigatie is vereenvoudigd en
hiermee is ook de gebruiksvriendelijkheid verbeterd.
De nieuwe online player kent de volgende verbeteringen:
-

De online player is makkelijker te bedienen

-

De online player is volledig toegankelijk en goed te bedienen met alle screenreaders

-

De online player is ook op een tablet of smartphone goed te bedienen

-

De online player heeft nieuwe functies, zoals:
o Bladwijzer plaatsen
o Voortgangsindicatie
o Sleeptimer (ofwel sluimerfunctie)

-

De online player is ook geschikt gemaakt voor het afspelen van karaokeboeken. Met
deze boeken kun je luisteren en lezen tegelijk*

Noot *:
Op moment dat de karaokeboeken via de website van Passend Lezen beschikbaar zijn, wordt
deze online player gebruikt om deze boeken af te spelen. In de tweede helft van het najaar
2017 wordt dit mogelijk.
Deze handleiding behandelt alleen de functies die de Alleen-luisteren versie van de online
player biedt.
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Online player starten
Op het moment dat je op de website van Bibliotheekservice Passend Lezen bent ingelogd
kun je onder Mijn bieb naar je boekenplank. Hier staat bij elke boektitel een knop ‘Online
afspelen’. Zodra je deze knop selecteert, wordt de online player in een nieuw scherm
geopend met de betreffende boektitel.
Het ophalen van het boek kan enkele seconden duren. Zodra de titel wordt uitgesproken
weet je dat het boek geladen is.
De inhoudsopgave van het boek verschijnt in beeld. In de bovenste taakbalk staat de titel
van het boek* en rechts de Bladwijzer-knop.
In de onderste taakbalk staat links de Play/Pauze knop gevolgd door de 30-seconden-terug –
knop. Hier weer naast staan de voor- en achteruit-knoppen en tenslotte geheel rechts de
Instellingen-knop.
Direct boven de onderste taakbalk staat de tijdsbalk, waarmee de voortgang in het boek
wordt weergegeven. De voortgang wordt ook in tijdseenheden weergegeven.

Noot *:
In de hele handleiding kan overal waar boek staat ook tijdschrift, krant of hoorspel gelezen
worden.

Audio afspelen of pauzeren
Na het uitspreken van de boektitel in de online player wordt de audio verder niet gestart.
Hiervoor moet je op de Play-knop klikken. Zodra de audio wordt afgespeeld verandert de
Play-knop in Pauze-knop.
Om het afspelen van de audio te stoppen klik je op Pauze. Als je weer verder wilt afspelen
klik je op Play.
Naast muisklikken of enteren met het toetsenbord, kun je ook de sneltoets-combinatie
<Alt-p> gebruiken.
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Navigeren in het boek
Er zijn verschillende manieren om snel door het boek te navigeren. Met navigeren wordt
bedoeld: door een boek bladeren of van hoofdstuk naar hoofdstuk springen.

Springen met de navigatie-knoppen
Allereerst zijn er 3 navigatie-knoppen die je hier voor kunt gebruiken. Dit zijn:
1. de 30-seconden-terug knop (sneltoets <Alt-d>)
2. de achteruit-knop (sneltoets <Alt-t>)
3. de vooruit-knop (sneltoets <Alt-v>)
De 30-seconden-terug functie spreekt voor zich. Als je even een stukje wilt terugluisteren
kun je met deze knop snel 30 seconden terugspringen. Dit kun je tijdens het afspelen van de
audio bedienen. De audio gaat ook vanzelf verder met afspelen na het klikken op de knop.
De spronggrootte van de voor- en achteruit-knop is instelbaar. Zodra je deze knoppen voor
de eerste keer selecteert, wordt je gevraagd welke spronggrootte je voorkeur heeft. Je kunt
kiezen uit:
1.
2.
3.
4.

Hoofdstuk
Pagina*
Zin*
30 seconden

Noot *:
Optie 2 en 3, pagina en zin, worden enkel gepresenteerd als het boek deze sprongeenheden
kent. Niet ieder boek biedt deze mogelijkheid.

Na bevestiging van je voorkeur, bijvoorbeeld Hoofdstuk, zal je in het vervolg met deze
toetsen naar het vorige of volgende hoofdstuk springen.
Op moment dat je deze spronggrootte wilt wijzigen dien je naar het Instellingen-menu te
gaan waar je de spronggrootte kunt veranderen onder de menu-optie Navigatiemodus.

Navigeren via de Inhoudsopgave
Een andere manier om snel door het boek te bladeren is via de Inhoudsopgave. Op deze
manier kan je ook meer gericht naar specifieke hoofdstukken of paragrafen springen.
Dit doe je door met de muis in de Inhoudsopgave op de gewenste titel van het hoofdstuk of
paragraaf te klikken. Via het toetsenbord kun je deze zelfde handelingen doen door naar de
specifieke titel te tabben met de Tab-toets of pijltjes-toets en vervolgens te enteren. De
player begint dan direct met het afspelen van de audio van de gekozen passage.
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Wijzigen van de afspeelsnelheid
Onder het menu Instellingen (sneltoets <Alt-i>) vindt je als eerste menu-item de optie
Afspeelsnelheid.
Na selectie van dit menu-item opent zich een nieuw schermpje waarin je kunt kiezen voor de
gewenste afspeelsnelheid. Standaard staat de afspeelsnelheid op Normaal, maar je kunt
deze wijzigen naar:
•

0,6 (langzaam, 0,6 van het normaal tempo)

•

0,75 (langzaam, 0,75 van het normaal tempo)

•

1,5 (1,5 keer zo snel dan normaal tempo)

•

2.0 (2 keer zo snel dan normaal tempo)

Het wijzigen van de snelheid kan terwijl de audio wordt afgespeeld. Op deze manier hoor je
direct het effect van het gewijzigde tempo. En zodra je de gewenste snelheid hebt gevonden
kun je deze bevestigen met Gereed.
Wil je dit schermpje verlaten zonder iets gewijzigd te hebben dan doe je dit met de Escapetoets (Esc) of door met je muis buiten het schermpje te klikken.

Instellen van de sleeptimer
Het tweede item in het menu Instellingen betreft de Sleeptimer, ook wel sluimerfunctie
genoemd. Met de sleeptimer kun je er voor zorgen dat de player na de ingestelde tijd
automatisch stopt met afspelen, voor het geval je in slaap bent gevallen.
Standaard staat deze functie uit. Wil je deze instellen dan kun je kiezen uit:
•
•
•

15 minuten
30 minuten
60 minuten

Door op Gereed te klikken, bevestig je de gekozen optie.

Navigatiemodus wijzigen
Het derde item in het menu Instellingen betreft het wijzigen van de navigatiemodus, of wel
de grootte van de springeenheid door de tekst met de voor- en achteruit-knop.
Wanneer je deze knoppen voor het eerst gebruikt, kun je op dat moment de gewenste
navigatiemodus instellen. Wil je dit op een later moment wijzigen dan doe je dat via dit
menu.
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Nadat je op Navigatiemodus geklikt hebt kun je kiezen uit:
1.
2.
3.
4.

Hoofdstuk
Pagina*
Zin*
30 seconden

Noot *:
Optie 2 en 3, pagina en zin, worden enkel gepresenteerd als het boek deze sprongeenheden
kent. Niet ieder boek biedt deze mogelijkheid.

Door op Gereed te klikken, bevestig je de gekozen sprongeeenheid.

Bladwijzer plaatsen en verwijderen
De online player onthoudt de laatste positie waar je gebleven bent, op het moment dat je de
player sluit. Zodra je hetzelfde boek weer opent, gaat de player weer verder vanaf de positie
waar je de laatste keer gestopt bent. Dit is dus een soort bladwijzer.
Het is echter ook mogelijk om zelf eigen bladwijzers te plaatsen, waar je op een later
moment direct naar toe kan springen.
De bladwijzer plaats je middels de bladwijzer-knop. Dit is de knop rechtsboven in de
bovenbalk in de vorm van een vaandel met een plusteken.
Zodra je op deze knop klikt of activeert met de sneltoets <Alt-b> wordt er een bladwijzer
aangemaakt van de exacte positie in de tekst, waar je op dat moment bent (je kunt deze
handeling dus ook uitvoeren terwijl de player de audio afpeelt).
De aanmaak van de bladwijzer wordt weergegeven met een klein schermpje waarin wordt
aangegeven dat de Bladwijzer is toegevoegd. Hier moet je op Gereed klikken om de
bladwijzer definitief op te slaan. Heb je je vergist dan kun je de bladwijzer hier direct weer
verwijderen door op Verwijder te klikken.
Als je op Gereed hebt geklikt, staat de bladwijzer bovenaan in de Inhoudsopgave onder het
kopje Bladwijzers. De naam van de bladwijzer wordt geschreven met allereerst de tijdpositie
en daarna achter de komma de titel van het hoofdstuk of artikel.
Bijvoorbeeld: 1:31, Hoofdstuk 12 De barbier

Bladwijzer verwijderen
De bladwijzer die in de Inhoudsopgave is toegevoegd kun je op een later moment weer
verwijderen. Dit doe je door in de Inhoudsopgave op de betreffende bladwijzer te gaan
staan en vervolgens op het “Bladwijzer verwijderen” icoontje te klikken. Dit icoontje staat
geheel rechts naast de titel van de bladwijzer.
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Overzicht sneltoetsen
Hieronder staan de sneltoetsen van de primaire functies van de online player.
Functie
Play/Pauze
Vooruit / Achteruit
30 seconden terug
Instellingen
Inhoudsopgave
(menu)scherm sluiten
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Sneltoetsen
Alt-p
Alt-v / Alt-t
Alt-d
Alt-i
Alt-o
Esc

