Les 3: Het diagram voor gevorderden
Aangezien het diagram en het tekstscherm met elkaar zijn verbonden zult u zien dat het diagram is
veranderd na uw werk in het tekstscherm.
In deze les maakt u uw diagram af en leert u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het wisselen van het tekstscherm naar het diagram
Het aanmaken van instellingen voor symbolen
Het veranderen van de kleur van notities
Het structureren van een diagram met behulp van het Arrange‐gereedschap
Het automatisch aanpassen van uw structuur bij toevoegingen in het diagram met behulp
van het AutoArrange‐gereedschap.
Het veranderen van de schaal
Het invoegen van een hyperlink
Het opnemen van geluid
Het creëren van een video symbool
Het printen van een document
Het omzetten van een document naar een tekstverwerkingsprogramma
Het exporteren van diagrammen en tekstschermen

Het wisselen van het tekstscherm naar het diagram
1. Selecteer London als dit nog niet is geselecteerd.
2. Klik op de diagramknop
in de werkbalk bovenin het scherm om naar het
diagramscherm te gaan.
Uw diagram is nu aangepast aan de wijzigingen die u heeft gemaakt in het tekstscherm.
Uw diagram ziet er nu ongeveer zo uit:

Het aanmaken van instellingen (Defaults) voor symbolen
Het veranderen van de instellingen van de symbolen geeft u de mogelijkheid om snel meerdere
symbolen met dezelfde karakteristieken te creëren.
1. Selecteer Verblijfplaats.
2. Klik in de werkbalk onderaan het scherm op de Vul Kleur knop
. Selecteer een lichte
kleur van het palet.
De kleuren die weergegeven staan in de Vul Kleur knop geven uw selectie aan.
3. In het symbolen scherm (waar u ook naar plaatjes heeft gezocht) klikt u bovenaan op de
rechthoek met licht gebogen hoeken. Uw Verblijfplaats symbool zal er nu ongeveer zo
uitzien.

4. Zorg ervoor dat verblijfplaats nog steeds is geselecteerd. Klik in de werkbalk onderaan het
scherm op de Default knop
. Kies voor Set Default.
5. Selecteer nu Vervoer, Bezienswaardigheden, Aantal personen en Duur van de reis, dit zijn de
symbolen op hetzelfde niveau. Dit kunt u doen door de Shift‐toets ingedrukt te houden
terwijl u met de muis de onderdelen aanklikt.
6. Klik op de Default knop en kies voor Apply Default.
De symbolen die u had geselecteerd hebben nu allemaal dezelfde basis instellingen gekregen
als Verblijfplaats. Elk nieuw symbool dat u toevoegt krijgt nu dezelfde instellingen.
Zo ziet uw diagram er nu uit:

Het veranderen van de kleur van notities
De notities kunnen ook van kleur worden veranderd zodat ze overeenkomen met de kleur van de
symbolen.
1. Selecteer Trein en klik op het Note Quick Control
De notitie opent.

.

2. Klik op de Line Colour Knop
in de taakbalk onderaan het scherm. Kies daarbij voor het
derde vakje. Kies een lichtblauwe kleur in het palet. Dit zal de kleur van de omlijsting van de
notitie veranderen.
Het structureren van uw diagram met behulp van het Arrangegereedschap
Het Arrange‐gereedschap zal uw diagram veranderen van een vrije vorm diagram in een
gestructureerde diagram. U kunt kiezen uit drie standaard diagrammen en daarna kunt u kleine
wijzigingen aanbrengen met behulp van de Arrange opties.
1. Selecteer London.
2. Klik op de werkbalk bovenin het scherm op de Arrange knop
Het Arrange scherm verschijnt.
3. Selecteer Tree.
4. Klik op de More Options knop
5. Bij Link Style kiest u voor Straight.
6. Klik op OK.
Het diagram past zich automatisch aan.
Zo ziet uw diagram er nu uit:

.

.

Het automatisch aanpassen van uw structuur bij toevoegingen in het diagram met behulp
van het AutoArrangegereedschap
Het AutoArrange‐gereedschap geeft u de mogelijkheid om de structuur van uw diagram netjes te
houden terwijl u aan het werk bent. Het AutoArrange‐gereedschap past continu het diagram aan de
gemaakte wijzigingen aan.
1. Klik op het pijltje naast de Arrange knop op de werkbalk bovenin het scherm. Kies voor
AutoArrange.

2.
3.
4.
5.
6.

Deze lijst geeft u ook toegang tot de standaard structuren die u kunt vinden in Inspiration.
Selecteer London als deze nog niet is geselcteerd.
U gaat nu twee nieuwe onderwerpen aanmaken met behulp van RapidFire. Klik op het pijltje
naast de RapidFire knop en kies voor With Links.
Typ Vervoer in London en druk op Enter.
Typ Aantal personen en druk op Enter.
Sluit RapidFire af door nogmaals op de RapidFire knop te klikken.
Uw symbolen zijn nu automatisch in de structuur opgenomen.

Zo ziet uw diagram er nu ongeveer uit:

Het veranderen van de schaal
U kunt werken met specifieke delen van uw diagram door de schaal van de diagram aan te passen.
Als u het gehele diagram in beeld wilt krijgen zoomt u uit. Als u wilt werken met een specifiek
onderwerp zoomt u in.
1. Aan de linkerkant van de werkbalk onderin het scherm vindt u de Zoom In knop
meerdere malen op deze knop om uw diagram beter in beeld te krijgen.
2. Als u uw diagram liever kleiner in beeld heeft klik u op de Zoom Out knop
.
3. Om uw diagram precies op het scherm te krijgen klikt u op de Fit To Window knop

. Klik

.

Het invoegen van een hyperlink
U kunt uw project verder uitbouwen met behulp van informatie vanaf het internet. U kunt een
hyperlink direct in een Inspiration document invoeren.
1. Selecteer het woord ‘Vervoer’.
2. Op de werkbalk bovenin het scherm klikt u op de Hyperlink knop
Het Hyperlink scherm verschijnt.
3. Selecteer Web Page.
De geselecteerde tekst verschijnt in het Hyperlink tekstvak.
4. In het Link to vak voert u de website in. Typ http://www.tfl.gov.uk en klik op OK. Deze link
brengt u naar een website over vervoer binnen Londen.

U kunt ook gebruik maken van copy/paste voor het invoeren van de URL.
Het opnemen van geluid
U kunt ook commentaar toevoegen aan uw diagrammen, mind maps en tekstschermen.
Om geluid te kunnen opnemen is het noodzakelijk dat uw computer is uitgerust met een microfoon
en dat in het configuratiescherm de optie geluid opnemen is ingeschakeld.
1. Selecteer Vervoer
2. Selecteer in de bovenbalk het Tools menu. Kies voor ‘Insert Video or Sound’ en klik daarna op
‘Record Sound’.
3. In het opnamescherm kiest u voor Record om de opname te beginnen.
4. Zeg: ‘De metro is het beste systeem om snel door Londen te reizen.’
5. Wanneer u klaar bent met opnemen klikt u op de Save knop.
Het Audio Quick Control
staat nu naast het Vervoer symbool. Klik op het Audio Quick
Control om het opgenomen geluid af te spelen.

Het creëren van een video symbool
U kunt video toevoegen aan uw diagrammen, tekstschermen of mind maps om uw projecten
meerdere dimensies te geven. U kunt uw video zelfs in uw symbolen integreren.
Om een video in te kunnen voegen en af te kunnen spelen moet QuickTime op uw computer zijn
geïnstalleerd. U kunt QuickTime ook via het Inspiration Help Menu downloaden door te kiezen voor
Get QuickTime.
1. Selecteer Musical.
2. Selecteer in de bovenbalk het Tools menu en kies voor ‘Insert Video or Sound’ klik daarna op
Video.
3. Selecteer de map op de harde schijf waarin de video is opgeslagen.
Klik op de video knop

om de video af te spelen.

U kunt via de hyperlink ook een video van YouTube of GoogleVideo toevoegen.
Het printen van een document
Voordat u uw project print kunt u de lay‐out, marges, koptekst, voetnoot enz… aanpassen. U kunt dit
doen door te kiezen voor Page Setup in het menu File. De functie Page Setup geeft u ook de
mogelijkheid om een afdrukvoorbeeld van uw diagram, mind map of tekstscherm te maken.
1. Kies in het File menu bovenaan het scherm voor Page Setup.
2. Maak uw selecties en kies Print Preview om een afdrukvoorbeeld te krijgen
3. Klik op Print.
U kunt u werk aanpassen aan een bepaalde hoeveelheid pagina’s door de schaal aan te passen.
Het transporteren naar een tekstverwerker
Als u uw werk wilt publiceren kunt u uw diagram laten omzetten in een tekstdocument. Het
Transfergereedschap start automatisch Microsoft® Word of AppleWorks®.
1. Klik op de Transfer knop in de werkbalk bovenaan het scherm.

Het Transfer scherm verschijnt.
2. Selecteer uw voorkeuren en klik op OK.
Inspiration laadt automatisch uw tekstverwerker en transporteert uw werk.
Het exporteren van een document
U kunt uw diagrammen, mind maps en tekstschermen exporteren om het in andere programma’s te
gebruiken.
•

Klik in het File menu voor Export en maak uw selecties.

U heeft het London project nu afgesloten. Bewaar uw wijzigingen voordat u verder gaat met les vier
en vijf.

Deze les hebben we met plezier voor u samengesteld. Het is een bewerking van een deel van de
Getting Started Guide van Inspiration. Zijn er op‐ of aanmerkingen: laat het ons weten!
Visiria Helpdesk voor Inspiration Nederland.
Email: info@visiria.nl

