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Over Daisylezer
Met Daisylezer kunt u op ieder gewenst moment luisteren naar de
gesproken boeken, kranten, tijdschriften en hoorspelen in Daisy-formaat die
worden aangeboden door Bibliotheekservice Passend Lezen. Om gebruik
te kunnen maken van Daisylezer moet u geregistreerd zijn bij
Bibliotheekservice Passend Lezen en gebruiker zijn van de Gesproken
Boek dienst. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website
van Passend Lezen (externe link).
Met Daisylezer kan alle lectuur uit de catalogus van Passend Lezen direct
via streaming worden beluisterd, maar ook zonder actieve
internetverbinding wanneer de lectuur eerst naar uw apparaat gedownload
is.

Toegankelijkheid

Daisylezer is volledig toegankelijk in combinatie met Voice Over, de
ingebouwde Apple-screen reader.
U kunt meer informatie over Daisylezer vinden op de website van Passend
Lezen (externe link).
Terug naar inhoud

Aanmelden
Bij de eerste keer starten van Daisylezer krijgt u een aanmeldscherm te
zien, waar u uw accountgegevens van Passend Lezen kunt invoeren. U
gebruikt hiervoor dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als u op de
website van Passend Lezen gebruikt.
Zodra u eenmaal succesvol bent aangemeld met geldige accountgegevens,
hoeft u deze gegevens niet meer in te voeren. U kunt aanvinken, of u
automatisch aangemeld wilt worden of niet. Indien het inloggen mislukt,
door bijvoorbeeld een verkeerde combinatie van gebruikersnaam en
wachtwoord, dan komt u weer terug in het inlogscherm met uw eerder
ingevulde gebruikersnaam, maar een leeg wachtwoordveld.
U kunt te allen tijde uitloggen. Deze optie vindt u onder het tabblad Extra.
Als u via de website van Passend Lezen uw inloggegevens wijzigt, zal de
app u bij het eerstvolgende gebruik vragen opnieuw in te loggen.
Terug naar inhoud

Algemeen
Daisylezer is een iOS-app welke direct in verbinding kan staan met de
catalogus van Passend Lezen. Bij het starten van de app zal direct
verbinding worden gezocht met de server waar uw persoonlijke
boekenplank wordt bijgehouden. Indien reeds eerder verbinding met de
server is geweest, staat de boekenplank ook al in de app. De inhoud van
uw lokale boekenplank wordt direct na inloggen geactualiseerd met de
online versie. Tijdens het doorlopen van het synchronisatieproces hoort u
aan een reeks 'wacht' piepjes welke steeds worden afgesloten met een
'gereed' signaal. Daarna is de lokale boekenplank en leesmap bijgewerkt.
Daisylezer zal bij een actieve Wi-Fi verbinding altijd contact met de server
maken, bij een 3G verbinding alleen als u daar expliciet toestemming voor
geeft (zie Instellingen). U wordt er op geattendeerd indien de Wi-Fi
verbinding weg valt terwijl u boeken beluistert of download.

De laatst gelezen positie wordt niet alleen in de app bijgehouden, maar ook
online. Indien u meerdere Daisyspelers bezit met een internetverbinding
(zoals bijvoorbeeld de Plextalk Linio of Solution's Radio Webbox2), dan
kunt u verder lezen waar u op uw andere speler bent gebleven. Daarnaast
worden ook eventuele bladwijzers tussen de verschillende Daisyspelers
uitgewisseld.
Terug naar inhoud

Hoofdscherm
Zodra Daisylezer gestart is, komt u in het hoofdscherm. Hier vindt u de
boekenplank waarop titels die u wilt lezen, geplaatst moeten worden. De
knop om titels toe te voegen, vindt u rechts boven in het scherm. Onder in
het scherm vindt u 3 tabbladen. 'Boekenplank', 'Leesmap' en 'Extra'.
Standaard komt u op het tabblad Boekenplank.
Bij elke titel wordt vermeld wanneer deze het laatst gelezen (of nieuw) is,
en of deze op de server (online) of op uw apparaat (lokaal) staat.
Titels die gedownload zijn en dus lokaal op uw apparaat staan, kunnen ook
gelezen worden zonder actieve internetverbinding.
Daisylezer zal regelmatig verbinding maken met de server om te
controleren of er, bijvoorbeeld via de website, boeken zijn toegevoegd of
verwijderd, of nieuwe edities van kranten en tijdschriften zijn verschenen
waarop u geabonneerd bent.
Terug naar inhoud

Boekenplank
De boekenplank toont een lijst met titels welke aan u zijn uitgeleend. Deze
lijst kan bewerkt worden via de website van Passend Lezen en vanuit de
Daisylezer app zelf.
Titels die nog niet eerder gelezen zijn, hebben de status "Nieuw", anders
wordt de datum en het tijdstip van laatst geopend getoond. Tevens staat bij
elke titel of deze vanaf de server (online) gelezen wordt, of op uw apparaat
staat (lokaal). Als de titel is gedownload, kan deze ook gelezen worden
zonder dat daar een internet verbinding voor nodig is.
Het boek kan worden geopend door deze in de lijst te selecteren. Een
nieuw scherm met de audiospeler wordt dan geopend.
Door een titel langer ingedrukt te houden wordt een keuze menu getoond:





Titelinformatie tonen (zie Titelinformatie).
Boek retourneren
Boek downloaden (of verwijderen indien reeds gedownload)

Terug naar inhoud

Leesmap
In de leesmap vindt u de lijst met tijdschriften en/of kranten waarop u
geabonneerd bent. Achter de titel van het abonnement staat het aantal
beschikbare edities tussen haakjes. Door een abonnement te selecteren
krijgt u de lijst met beschikbare edities te zien. De editie kan worden
geopend door deze in de lijst te selecteren.
Zodra een abonnement wordt geselecteerd worden de laatste (maximaal)
vier edities getoond. Door een editie te selecteren wordt deze geopend in
de audiospeler.
Plakboek
Zodra u een artikel aan het plakboek heeft toegevoegd, dan zal er een
extra abonnement met de naam 'Plakboek' worden toegevoegd. Hierin zult
u een lijst van alle beschikbare artikelen vinden. Zie verder Plakboek in de
inhoudsopgave.
Terug naar inhoud

Beheer van titels
U kunt vanuit Daisylezer uw persoonlijke boekenplank volledig beheren
door nieuwe titels toe te voegen en gelezen titels te retourneren.
Retourneren
U kunt een titel van uw boekenplank verwijderen door deze langer
ingedrukt te houden en te kiezen voor retourneren. Zodra het boek is
ingenomen krijgt u daar een bevestiging van en wordt uw boekenplank
bijgewerkt. U kunt ook vanuit het scherm met titelinformatie een titel
retourneren. Edities van abonnement kunnen niet geretourneerd worden,
deze worden automatisch bijgewerkt zodra er een nieuwe editie verschijnt.
Downloaden en verwijderen
Als een titel op uw boekenplank of in uw leesmap staat, dan kunt u deze
downloaden naar uw apparaat, zodat u ook zonder internetverbinding kunt
lezen. Door de titel langer ingedrukt te houden, krijgt u de optie om deze te

downloaden. Indien een download reeds bezig is, dan kunt u deze hiermee
afbreken. Als de titel reeds eerder gedownload is, dan krijgt u de optie om
deze van uw apparaat te verwijderen om geheugenruimte vrij te maken.
Toevoegen
Met de knop "toevoegen" rechts bovenin uw boekenplank kunt u boeken
toevoegen aan uw boekenplank. U kunt gebruik maken van de
Aanwinstenlijst om boeken uit te kiezen, maar u kunt ook gebruik maken
van een lijst met meest gelezen streamingboeken, of van een lijst met door
Passend Lezen geselecteerde titels. Dit aanbod wordt geregeld ververst en
sluit aan op actuele thema's zoals de Boekenweek of de maand van het
spannende boek. Daarnaast kunt u ook vrij zoeken in de catalogus van
Passend Lezen. U kunt van te voren aangeven of u op Titel, auteur of op
alle velden wilt zoeken. De verschillende zoekmogelijkheden zijn
opgenomen in verschillende tabbladen, die u vindt nadat u op de knop
"Toevoegen" heeft gedrukt.
Zoeken
Door een zoekterm, een of meerdere woorden in het invoerveld in te voeren
kunt u de gehele catalogus van Passend Lezen doorzoeken. Onder het
zoekveld wordt een lijst van gevonden titels getoond. Door een titel te
selecteren wordt het scherm met titelinformatie geopend. Hier vindt u meer
gegevens over de titel en kunt u een preview beluisteren. Tevens kunt u in
dit scherm de titel aan uw boekenplank toevoegen.
Aanwinsten
Hier kunt u een lijst van de laatste aanwinsten vinden, gegroepeerd per
genre. Door een genre te selecteren, wordt de lijst met bijbehorende titels
getoond. Door een titel te selecteren wordt ook weer het scherm met
titelinformatie geopend.
Populair
Hier vindt u de titels die het meest via streaming zijn uitgeleend, ter
inspiratie. U komt op de pagina met titelinformatie door het gewenste boek
te selecteren. Hier kunt u het boek bestellen of een geluidsfragment
beluisteren.
Uitgelicht
In deze rubriek vindt u een of meerdere lijstjes met door Passend Lezen
geselecteerde boeken, ter inspiratie. U komt op de pagina met

titelinformatie door het gewenste boek te selecteren. Hier kunt u het boek
bestellen of een geluidsfragment beluisteren.
Terug naar inhoud

Boek speler
Het afspeelscherm bestaat uit een scherm titel met daarop een menu-optie
om de gedetailleerde boekstructuur te tonen (zie Inhoudsopgave). Hier direct
onder wordt de titel van het actuele hoofdstuk (of artikel) getoond,
eventueel samen met het actuele paginanummer. Door op deze titel te
klikken, wordt de huidige positie in het boek of tijdschrift getoond in
uren/minuten en een percentage.
Daaronder bevinden zich vier knoppen.
Bediening








Navigatie niveau
Met deze knop kunt u selecteren op welke niveau u door het boek wilt
navigeren, te weten op hoofdstuk, pagina en tijdspositie. De grootte
van de tijdsprong-navigatie kunt u selecteren in het Instellingen scherm
Vorige knop
Met deze knop kunt u naar het vorige navigatiepunt in het boek gaan.
Door deze knop langer ingedrukt te houden worden meerdere
tijdsprongen achter elkaar uitgevoerd, om zo sneller door lange
stukken audio te kunnen navigeren.
Volgende knop
Met deze knop kunt u naar het volgende navigatiepunt in het boek
gaan. Door deze knop langer ingedrukt te houden worden meerdere
tijdsprongen achter elkaar uitgevoerd, om zo sneller door lange
stukken audio te kunnen navigeren.
Afspeel/pauze knop
Met deze knop wisselt u tussen afspelen en pauzeren. Door deze
knop langer ingedrukt te houden, wordt een bladwijzer aangemaakt.

Daarnaast bevindt onderin het scherm een sluimerfunctie knop (zie Sluimer
optie) en een knop om een bladwijzer aan te maken.
Bij het sluiten van het speler-scherm wordt automatisch de laatst gelezen
positie opgeslagen.
Sluimerfunctie

Standaard staat de sluimerfunctie uit. U kunt deze instellen op 15, 30, 45 of
60 minuten. Zodra u deze op de gewenste tijd heeft ingesteld, zal deze
geactiveerd worden zodra u naar de afspeel-mode gaat. Als u binnen de
ingestelde tijd geen handelingen in het afspeelscherm uitvoert, zal de audio
vanzelf stoppen en wordt de laatst gelezen positie opgeslagen.
Terug naar inhoud

Waar ben ik?
Door op het actieve label te klikken, bovenin het speler scherm, kunt u de
huidige positie in het boek opvragen, alsmede de totale afspeelduur.
Terug naar inhoud

Inhoudsopgave
In dit scherm wordt de complete inhoud van het boek getoond,
onderverdeeld in hoofdstukken, pagina's (indien voorhanden) en door uzelf
aangemaakte bladwijzers.
Door een hoofdstuk of pagina te selecteren wordt direct de bijbehorende
audio gestart. Door een bladwijzer te selecteren wordt naar de
bijbehorende positie in het boek genavigeerd. Een bladwijzer kan
verwijderd worden door deze enige tijd ingedrukt te houden. Bladwijzers
kunnen toegevoegd worden vanuit het speler-scherm door op de knop
"Bladwijzer aanmaken" te drukken.
Plakboek in de inhoudsopgave
Indien u een tijdschrift aan het lezen bent, kunt een artikel selecteren door
deze langer ingedrukt te houden, om deze toe te voegen aan uw
persoonlijke plakboek. Het plakboek kunt u terugvinden als laatste item in
de lijst met abonnementen in de leesmap.
Terug naar inhoud

Titelinformatie
In dit scherm wordt de titelinformatie getoond, zoals de schrijver, uitgever,
jaar van uitgave, ISBN, grootte en afspeelduur. Onderaan het scherm wordt
de boekomslag getoond en een afspeelknop voor een geluidsfragment.
Onderin het scherm zijn knoppen te vinden voor het toevoegen aan of
verwijderen van de boekenplank. Indien het boek reeds is toegevoegd aan
de boekenplank, dan worden extra knoppen getoond voor het

respectievelijk downloaden, download afbreken of gedownloade versie
verwijderen van uw apparaat.
Terug naar inhoud

Instellingen
Hier kunt u aangeven of Daisylezer gebruik mag maken van het mobiele
netwerk, lettertype selecteren en de grootte van de tijdsprong voor
navigeren instellen.
Terug naar inhoud

Veelgestelde vragen
Meer informatie over Daisylezer is te vinden op de website van Passend
Lezen (externe link). Hier kunt u ook de handleiding in Word terugvinden en
een lijst met veel gestelde vragen.
Terug naar inhoud

