Handleiding StartLoek 1.0
Mei 2016

Inhoudsopgave
1. Inleiding................................................................................................................................................ 2
2. Hoe maak ik een StartLoek presentatie? ..................................................................... 2
2.1 Nieuwe afbeeldingen toevoegen..................................................................................... ............. 2

3. Overige Programma Onderdelen.
3.1 Aantal afbeeldingen per pagina..................................................................................................... 4
3.2 Programma niet afsluiten............................................................................................................... 5
3.3 Escape mogelijkheid...................................................................................................................... 5
3.4 Opslaan van gemaakte presentatie's............................................................................................. 5
3.5 Openen van opgeslagen presentatie's.......................................................................................... 5
3.6 Nieuwe presentatie maken............................................................................................................ 5

4. Systeem vereisten........................................................................................................................ 6

1

1 Inleiding
StartLoek 1.0 is een softwareprogramma dat U als begeleider in staat stelt om op een eenvoudige manier
executables van Powerloek en ScanLoek presentatie's zo te ordenen, zodat een deelnemer op een
eenvoudige en veilige manier naar een andere presentatie kan gaan. (Werken met submenu's)
Als U StartLoek 1.0 voor de eerste keer opstart ziet u een edit-scherm met links een soort van Excel-rooster
met een drietal kolommen, en enkele funktie-instellingen.
De werking van al deze dingen zal nu stap voor stap uitgelegd worden.

2. Hoe maak ik een StartLoek presentatie?
Alle Powerloek en Scanloek presentatie's dienen het liefst op een en dezelfde datadrager
geplaatst te worden.

2.1 Voeg nieuwe afbeeldingen toe.
Door middel van de knop “Voeg nieuwe afbeeldingen toe” kunt U afbeeldingen in de presentatie plaatsen.
Meestal gebruiken we een afbeelding vanéén liedje die zich in het betreffende presentatiemapje bevindt
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De namen van de afbeeldingen verschijnen nu in de linker kolom van het rooster. Ze kunnen nu met een
executable (uitvoerbestand) gekoppeld worden. Dit gebeurt door met de muis te dubbel-klikken in het
middelste vakje van de bijbehorende afbeelding. Link: selecteer een bestand
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Als U de afbeelding bij betreffende filmfragment geplaatst heeft, verschijnt er in de rechterkolom automatisch
de benaming van de afbeelding. Door op deze benaming te dubbel-klikken, kan men de benaming eventueel
veranderen of zelfs weglaten. Als de benaming naar wens is, dient men op de toets “Bevestigen” te klikken.
Wanneer alles is toegevoegd, kunt u met behulp van de pijltjes-toetsen de volgorde van de filmfragmenten
veranderen. Hiervoor selecteert u eerst met de muis een filmfragment in de linker kolom. Daarna drukt u op

↑ om het fragment één omhoog te zetten en ↓ voor één omlaag. De gekoppelde afbeelding

zal automatisch
mee verplaatst worden, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. (Hetzelfde als bij PowerLoek 2.0)

3.Overige Programma Onderdelen.
3.1 Aantal afbeeldingen per pagina.
Men kan het aantal afbeeldingen per pagina zelf bepalen. Voor sommige gebruikers zijn 12 afbeeldingen per
pagina te veel om te kunnen kiezen. Mogelijkheden zijn: 1x2 2x2 2x3 3x4 4x6.
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3.2 Programma niet afsluiten.
Als men deze optie aanvinkt, kan de deelnemer niet terug naar de windows desktop. M.a.w. Het systeem is
“veilig”gesloten. De deelnemer kan geen “foute dingen “doen (b.v. Dll-tjes verwijderen etc.)

3.3 Escape mogelijkheid.
Als men deze optie aanvinkt, verschijnt er in het keuzemenu een groen vierkant (Exit). Hiermee kan men
middels de muis de presentatie verlaten. (Kan ook d.m.v. “Escape toets”)

3.4 Opslaan van gemaakte presentaties.
Wanneer u een startLoek presentatie gemaakt heeft (inclusief de instellingen van de selectie-vakjes), kunt u
deze opslaan op de harde schijf. Dat doet u door in de menubalk bovenaan het menu “Bestand” aan te
klikken, en dan de optie “Opslaan” te gebruiken. U geeft dan een eigen naam op, en de presentatie (met de
extensie * .slo) wordt onder die naam opgeslagen. U kunt van deze *.slo extensie ook een snelkoppeling
maken, die u bv. op het bureaublad kunt plaatsen. (Of in een verzamelmapje plaatst) Op deze manier kunt u
hem later gemakkelijk opnieuw oproepen en afspelen. Let er wel op dat u een bestandslocatie voor de
presentatie opgeeft die in de buurt ligt van waar u de rest van de bestanden hebt neergezet.

3.5 Openen van opgeslagen presentaties
Een eerder opgeslagen presentatie (met extensie *.slo) kunt u weer openen (en bewerken) door in het menu
“Bestand” de optie “Open” te gebruiken. Zoek de gewenste presentatie op en klik op “Openen” om hem in te
laden.

3.6 Nieuwe presentatie maken.
Als u klaar bent met een gemaakte presentatie en u wilt een nieuwe gaan aanmaken klikt u simpelweg op
“Nieuw” in het menu “Bestand”. Alle velden worden leeg gemaakt en alle instellingen worden uitgezet.
Als alles ingesteld (en opgeslagen) is, klikt men op “Start Presentatie”.
Deze presentaties kunnen interactief bekeken worden door bediening van de muis (cursor), de pijltjes van
het toetsenbord of d.m.v. een “Touchscreen-screen” monitor.
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4. Systeemvereisten
Minimale Systeem vereisten voor StartLoek 1.0:
PC: Dual-core
Intern Werkgeheugen 2 GB
Videokaart: 3D 128 Mb Geheugen
Geluidskaart: 16 Bits
Harde Schijf: 250 GB
USB aansluiting 2.0
DVD Player
Besturingssysteem:
Windows XP of Windows Vista (Windows Mediaplayer 11)
Windows 7 8 10
Loek Boesten
Muziekagoog
Mei 2016
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