
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  2 

© 2011 NovaTouch BV                                NovaTouch Gebruikershandleiding 1.7     

 

1 INTRODUCTIE .......................................................................................................................... 3 

2 STARTEN.................................................................................................................................. 4 

3 STOPPEN ................................................................................................................................. 4 

4 START ....................................................................................................................................... 5 

5 VIDEOBELLEN ......................................................................................................................... 5 

6 POST ......................................................................................................................................... 7 

7 INTERNET ..............................................................................................................................15 

8 AGENDA .................................................................................................................................17 

9 FOTO'S ...................................................................................................................................20 

10 MUZIEK ...................................................................................................................................21 

11 SPELLEN ................................................................................................................................22 

12 INFO ........................................................................................................................................23 

Inhoud 
 



  3 

© 2011 NovaTouch BV                                NovaTouch Gebruikershandleiding 1.7     

1  Introductie 
 

De NovaTouch software is voor iedereen die makkelijk wil computeren. Het programma 
biedt eenvoudige toegang tot digitale communicatie, informatie, diensten en vermaak. 
Het werkt op alle XP, Vista en Windows-7 PC's. Voor nog meer gemak en 
toegankelijkheid is deze software speciaal ontwikkeld voor de nieuwste alles-in-één PC's 
met aanraakscherm. Deze ruimtebesparende en trendy computers hebben ingebouwde 
luidsprekers, webcam en microfoon. Dankzij het aanraakscherm is er geen toetsenbord 
en muis meer nodig. Met een druk op knop kunt u Skype videobellen, e-mailen, 
internetten, agenda beheren en heeft u eenvoudig toegang tot foto's, muziek en 
spelletjes. Zo wordt de PC voor iedereen weer leuk en gebruiksvriendelijk. 

NovaTouch software is te gebruiken zonder handleiding als het eenmaal is geïnstalleerd. 
Er is geen verdere opleiding nodig voor digitale communicatie zoals videobellen, 
e‐mailen, agenda en surfen op het Internet. Alle digitale muziek, foto's en spelletjes zijn 
binnen handbereik, met het makkelijk computeren van NovaTouch. 

Dit programma werkt met alle XP, Vista en Windows 7 computers. Het is aanbevolen om 
voor de hardware een alles-in-een touchscreen computer te kiezen, met minimaal 1 Ghz 
dualcore processor. Voor het videobellen: Skype, webcam met microfoon en een 
breedband internet verbinding van minimaal 1,5 Mbs download en 1 Mbs upload. 

Deze handleiding legt uit alle functies van het makkelijk computeren, en omdat 
NovaTouch ontwerpt voor optimaal gebruiksvriendelijkheid, kan u eigenlijk meteen al 
zonder handleiding aan de slag. Binnen twee keer op een knop drukken en u wisselt 
bijvoorbeeld van foto's kijken naar muziek luisteren naar iemand videobellen.    

Voor meer informatie over de NovaTouch software instellingen en beheer van de eigen 
muziek, foto's, contacten en websites, zie de installatiehandleiding en de 
beheerdershandleiding.  
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2 Starten 
Het opstarten van NovaTouch kan vanaf de snelkoppeling op het bureau blad, of via de 
Windows Startknop onder Alle Programma's.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking:  Bij het opstarten wordt ook automatisch het Skype programma gestart. 

Dit kan even duren, waardoor u een blank scherm ziet als u in het telefoonscherm 

bent. Na een paar seconden hoort u het Skype opstart geluid, en dan verschijnen de 

contactpersonen. U mag ook eerst Skype opstarten en daarna NovaTouch.   

3 Stoppen 
Het NovaTouch programma sluit u af met 
de Stop knop. Is deze knop uitgezet (zie 
beheerdershandleiding) dan kunt u het 
toetsenbord gebruiken met de combinatie 
Alt-F4. Eerst de Alt toets indrukken en dan 
tegelijk F4 drukken, zie hieronder voor de 
locatie van deze toetsen: 
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4 Start 
Het Start scherm heeft een aantal gadgets: 
klok, scheurkalender, en de weerkaart van 
Nederland, met de volgende configuraties: 

  Alle gadgets 

  Alleen klok 

  Alleen kalender 

  Kalender en klok 
 
Zie de beheerdershandleiding voor het instellen van deze opties.  

5 Videobellen 
Voor het videobellen maakt NovaTouch 
gebruik van Skype. Als u uw contacten hebt 
ingevoerd in NovaTouch en Skype dan staan 
deze als pasfoto's op het scherm (zie 
beheerdershandleiding). Hebt u meer 
contacten dan op een pagina passen, 
gebruik dan de pijltoetsen op het scherm 
om hier doorheen te bladeren.  

Als u wilt videobellen met andere, dan kan 
dat door de foto van uw contact aan te 
raken, waarna NovaTouch in het U belt 
scherm komt (zie voorbeeld hiernaast), en 
dan beeld/bel contact maakt via Skype. Is 
de persoon niet bereikbaar omdat hij/zij 
niet is ingelogd op Skype, dan zult u geen 
ringtoon horen en kunt u op Beëindigen  
drukken. 

Hoort u de Skype ringtoon dan is het 
wachten tot er wordt opgenomen. Neemt 
uw contactpersoon op dan ziet u het In 
gesprek met scherm, waarbij al spraak 
mogelijk is. Het opbouwen van de video 
verbinding mag dan volgens Skype 
maximaal 30 seconden duren. Deze is 
afhankelijk van de internet bandbreedte, 
computerkracht en drukte op het netwerk. 
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Met het opbouwen van het video contact 
ziet u eerst uzelf links onderaan in het 
scherm. U kunt al met uw contactpersoon 
spreken.  

 

 

 

 

 

Na maximaal 30 seconden is er volledig en 
stabiel beeld opgebouwd, en het 
videobellen kan beginnen.  

Om te stoppen druk op Beeindigen.  

 

 

 

 

Test contacten 

Het Skype Test contact 
kunt u gebruiken om uw 
geluid te controleren. 
Eerst hoort u een 
automatisch boodschap 
waarna u zelf een test 
bericht kunt inspreken. 

Na enige tijd (kan meer dan 10 seconden 
duren) hoort u deze terug als uw microfoon 
en luidspreker instellingen correct zijn.  

 

Het NovaTouch contact 
kunt u gebruiken om uw 
video te controleren. 
Deze zal automatisch 
opnemen en de video 
van een test camera 

laten zien.   
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6 Post 
Het NovaTouch programma haalt uw post 
(e-mail) binnen vanaf uw Gmail of ander 
account die u heeft ingesteld. Als het een 
contactpersoon is waarbij een pasfoto is 
ingevoerd, dan verschijnt deze ook op de 
berichten. Alles post staan in één lijst met 
ontvangen e-mail, verstuurde e-mail en 
afgedrukte brieven. De nieuwste post 
staat eerst in de lijst op pagina 1.  

Hier ziet u de vier soorten post en hun symbool:   

Opmerking:  De volgende symbolen identificeren het soort post:   

 

 

 

 

     Nieuw  e-mail                 Geopende e-mail           Verstuurde e-mail          Afgedrukte Brief 

Binnenkomende post heeft de volgende informatie: 
datum en tijd, post symbool, pasfoto, onderwerp en 
naam. Deze naam is niet hetzelfde als het e-mail adres, 
de afzender heeft bv. dan dit formaat gebruikt:  
 "Pascal" <pascal.janssen@gmail.com> 

Bij het beantwoorden van deze post wordt het 
volledige e-mail adres gebruikt. 

Met binnenkomende post krijgt u een boodschap zoals hieronder staat afgebeeld. Druk 
vervolgens op de Naar e-mail knop om terug te gaan naar het Post scherm met nieuwe 
berichten.  
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A.  Post doornemen 

Druk op een post bericht om deze te 
openen, daarna zijn er de volgende opties:  

  Terug naar lijst en bericht bewaren 

  Bekijk foto’s/Open bijlage 

  Beantwoorden 

  Weggooien 

 

 

 

 

 

Als u geopende post wilt bewaren, gebruik 
dan de Terug knop om weer naar het 
beginscherm te gaan, waar u dan het 
bericht in de lijst ziet. Het post symbool 
wordt dan op een geopende e-mail gezet.  

 

 

 

 

 

Zijn er één of meer JPG foto's in het bericht 
toegevoegd, dan ziet u de Bekijk foto of 
Bekijk foto's knop, die naar een speciale 
fotoviewer gaat om deze te laten zien. Met 
de Foto opslaan knop kunt u deze bewaren 
in het Post album van uw Foto's.   

 

 

 

Als u een bericht wilt weggooien, wordt er 
eerst een bevestiging gevraagd. 

Ja:  Terug naar het Post scherm en het 
bericht is verwijderd van de lijst. 
Nee:  Terug naar het geopend bericht. 



  9 

© 2011 NovaTouch BV                                NovaTouch Gebruikershandleiding 1.7     

 

 

Is er een bestand toegevoegd aan het 
bericht anders dan een JPG, dan is de Open 
bijlage knop aanwezig. Deze zal een apart 
venster openen met het programma voor 
deze bijlage, bv. Adobe Reader voor een 
PDF bestand. 

  

Het NovaTouch programma zal eerst een 
melding geven voordat het aparte venster 
wordt geopend, met de boodschap dat u 
deze kan sluiten met het rode kruisje 
rechtsboven. Druk op OK om de bijlage te 
openen.  

 

 

 

Opmerking:  Er is momenteel ondersteuning voor het openen van één bijlage uit een 

ontvangen e-mail bericht. Zijn er meerdere bijlagen, dan zal de laatste  

worden geopend.  Vraag uw afzenders om één bijlage bestand per e-mail 

bericht te sturen.  Meerdere foto's in JPG formaat is wel mogelijk.  

 

 

 

In het voorbeeld hiernaast is 
het PDF meubel boekje in de 
Adobe Reader geopend, en 
draait als apart programma 
in haar eigen venster buiten 
het NovaTouch programma.  

 

 

                                                                                          

Gebruik de scrollbar om door het document te kijken, of schuif direct de pagina omhoog 
of omlaag. Sluit dit venster door op het rode kruisje rechtsboven te drukken. Andere 
typen bijlagen zullen andere programma's openen met hun eigen bediening, maar u 
kunt het venster altijd rechtboven afsluiten. 

scrollbar 
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B.  Post beantwoorden 

 

 

 

U kunt op drie manieren uw post 

beantwoorden :  

  Gesproken bericht terugsturen.  

  Tekst bericht terugsturen.  

  Brief op papier typen en afdrukken.  

Met Terug gaat u weer naar het beginscherm.       

B1.  Gesproken bericht 

 

 

 

U kunt een gesproken bericht (voicemail) 
sturen aan uw contactpersoon van 
maximaal twee minuten. Deze zal als audio 
bestand met het email bericht worden 
meegestuurd. Deze kan de contactpersoon 
met een media speler op de computer weer 
terugluisteren. 

Het opnemen van een bericht bevat de 
volgende stappen:  

  Opnemen (zie voorbeeld hiernaast) 

  Stoppen 

  Afspelen of Nieuwe opname (optioneel) 

  Versturen  

 

Stap 2.  Stop met de opname.  De opname 
zal na de maximale tijd van twee minuten 
automatisch stoppen.   
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Stap 3. Afspelen is optioneel en kunt u 
gebruiken om uw opname te controleren. 
Het afspelen stopt automatisch aan het 
einde van het bericht, of door op Stop te 
drukken.  

 

 

 

 

Hierna bent u terug in het stop scherm, met 
de volgende mogelijkheden: 
 
Nieuwe opname  
Afspelen 
Versturen 

 

 

Stap 4. Versturen van het gesproken 
bericht. Na het versturen krijgt u de 
bevestiging wat hiernaast is afgebeeld, en is 
het gesproken bericht als bijlage verstuurd 
in het e-mail bericht.  

 

 

Na OK drukken komt u terug bij het ontvangen e-mail 
bericht, druk hier op Terug om naar het Post beginscherm te 
gaan. Het verstuurde, beantwoorde bericht staat nu vooraan 
in de lijst. Als u deze opent en op Beluister bericht drukt 
hoort u uw ingesproken en verstuurde bericht terug.  
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B2.  Tekst bericht schrijven 

 

 

 

Voor tekst berichten kunt u gebruik maken  
van het on-screen ABC toetsenbord. Stuur 
het bericht weg met de Verstuur knop, of 
stoppen en naar het vorige scherm gaan 
met de Terug knop.  

 

 

 

Met de Verberg toetsenbord knop 
verdwijnt het on-screen ABC toetsenbord en 
kunt u gebruik maken een regulier QWERTY 
toetsenbord, voor beschikking over meer 
schrijfruimte en alle tekens en hoofdletters.   

 

 

Met de Toon toetsenbord krijgt u het on-
screen toetsenbord weer terug. Gebruik de 
scrollbar om door de brief te kijken. Wilt u 
wat veranderen, druk op de locatie in de 
tekst om de cursor te verplaatsen. Vanaf de 
cursor kunt u weer tekst toevoegen of naar 
achteren wissen met de BackSpace knop.  

 

 

 

 

BackSpace 

Scrollbar 

Cursor 
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B3.  Brief op papier 

  

 

 

 

 

U kunt een brief intypen met het on-screen of computer toetsenbord, zoals beschreven 
staat in de vorige paragraaf Tekst bericht schrijven, en deze afdrukken op een printer. 
Boven staat een voorbeeld van een afgedrukte brief, en onder hoe deze eruit ziet op het 
scherm met het on-screen toetsenbord verborgen.  

 

 

 

 

Met Afdrukken wordt de brief zowel 
bewaard als afgedrukt op uw computer's 
aangesloten printer (met meerdere  printers 
wordt de default printer gebruikt).   

 

 

 

Met Bewaren wordt deze opgeslagen in de lijst met andere post bericht.  
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C.  Nieuw bericht schrijven 

 

 

 

Vanaf het Post beginscherm heeft u met 

Nieuw bericht drie opties:  

  Gesproken bericht terugsturen.  

  Tekst bericht terugsturen.  

  Brief op papier typen en afdrukken.  

Met Terug gaat u weer naar het beginscherm.    

Daarna kunt u op twee manieren een e-mail 
adres uitzoeken:   

  Een contactpersoon kiezen. 

  Het e-mail adres direct invullen. 

De e-mail adressen van de contactpersonen 
zijn al bekend en worden gebruikt voor het 
verzenden van het bericht.  
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7 Internet 
U kunt eenvoudig met een druk op een 
webpagina symbool naar een van uw 
favoriete sites gaan. Als u bijvoorbeeld op 
Buienradar drukt, dan gaat u naar de web 
browser om deze site te laden. Dit kan 
soms even duren waardoor nog niet alle 
plaatjes en teksten meteen zichtbaar zijn. U 
ziet het NovaTouch symbool rechtsboven 
knipperen, wat verdwijnt nadat de pagina 
volledig is geladen. 

Veel web pagina’s zijn lang waardoor er 
maar een gedeelte zichtbaar is. Dit ziet u 
ook aan de rechterbalk ofwel scrollbar 
genoemd. Deze balk kunt u naar beneden 
schuiven om onder aan de pagina te 
komen. Met de Omhoog en Omlaag knop 
kunt u ook door de pagina heen kijken.  

 

 

Met het Beginscherm gaat u altijd terug naar het hoofdscherm met de webpagina's. 
Met Terug en Vooruit kunt u door vorige web pagina's kijken, en Zoeken met Google 
kunt u met de populaire zoekmachine alles vinden op internet. 
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Zoeken met Google 

 

 

 

Hier kunt u een of meer zoektermen 
invoeren om via Google te zoeken op 
internet. Bijvoorbeeld om een geschikte PC 
voor de NovaTouch software te vinden kunt 
u het volgende proberen: touch computer. 
Druk op Enter om de pagina met resultaten 
te zien.  

 

Druk op de onderstreepte teksten om naar de 

gevonden sites te gaan.  

 

 

 

 

U kunt vanaf deze gevonden pagina 
verdere links volgen, eventueel Terug of 
Vooruit gaan, opnieuw Zoeken met Google 
proberen of via de Beginscherm knop terug 
naar het startscherm gaan.  

 

Webadres invoeren 

                                       Ga direct naar het adres van de website.   
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8 Agenda 
De NovaTouch agenda applicatie laat uw 
afspraken per dag zien. Via de pijl knoppen 
kunt u naar de vorige en volgende dag 
gaan, en terug naar de huidige datum met 
de Naar Vandaag knop. Aan elke afspraak 
kan een herinnering worden gekoppeld die 
een alarm afgeeft op een ingestelde tijd. 
Met Nieuwe Afspraak kunt u stapsgewijs 
uw agendapunten invoeren. 

Een herinnering komt op het scherm als 
een alarm tijd ingaat voor een afspraak. Dit 
kan zijn op de begintijd, over 15 minuten, 
over 1 uur of over 3 uur. De herinnering 
geeft ook een alarmgeluid, dat samen met 
het rode scherm weggaat als u op de OK 
knop drukt. De herinnering gaat 
automatisch weg na de eindtijd.  

 

Is een herinnering bevestigd door op OK te 
drukken, dan wordt deze afgevinkt door er 
"(OK)" voor de afspraak te zetten.   

 

 

 

 

 

Nieuwe afspraak invoeren 

 

Met de Nieuwe Afspraak knop komt u in de 
eerste stap van de volgende vijf stappen:  

                 Datum   
             Tijd   
    Beschrijving   
  Alarm  
  Bevestiging  
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 Datum invoer: in het voorbeeld hiernaast 
willen we op vrijdag 6 mei een afspraak 
maken tussen 17:45 en 20:00 uur. Selecteer 
de dag door op de datum van de kalender 
te drukken.  U kunt met de pijl knoppen 
naar een andere maand en terug naar de 
huidige maand met de Vandaag! knop. 
Druk op Volgende stap om verder te gaan.  

 Begintijd en eindtijd instellen door de 
wijzers te draaien.  Minuten kunt u instellen 
door de minutenwijzers te draaien: druk op 
de witte cirkel van de wijzer en sleep deze 
rond. De uren kunt u ook instellen door de 
wijzer te draaien, of door het gewenste uur 
op de wijzerplaat te drukken, zal de wijzer 
hier na toe springen. Deze stap begint altijd 
standaard tussen 13:00 en 14:00 uur.  

In het voorbeeld willen we een tijd instellen 
tussen 17:45 en 20:00 uur. Begin met het 
draaien van de uurwijzer of aanraken van 
de 5 in de begintijd klok. De eindtijd volgt 
automatisch de begintijd op een uur later.  
U kunt ook de minutenwijzer van 13:00 uur 
vier uur vooruit draaien naar 17:00 uur. 

 

Draai de minuten wijzer 45 minuten vooruit 
naar 17:45, de eindtijd volgt automatisch 
naar 18:45. Zet tenslotte de minuten van de 
eindtijd naar 20:00 uur.  

Opmerking:  Opmerking: Staat de eindtijd 

eerder dan de begintijd, dan 

krijgt u deze melding als u op 

de Volgende stap knop drukt:  
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  Beschrijving invullen met de on-screen 
toetsenbord en op Volgende stap drukken. 

Opmerking:  Is dit veld leeg of meer dan 150 

tekens dan ziet u deze melding:  

 

 

 

 

 

  Alarm instellen als u een  herinnering 
wilt voor deze afspraak. De alarmtijd kan 
uit staan, op de begintijd of 15 minuten, 
een uur of drie uur van tevoren.  
   
 

 

  Bevestiging van de afspraak door te 
controleren of het overzicht klopt. U kunt 
elk gegeven veranderen door er op te 
drukken, waardoor u weer teruggaat naar 
de stap waar u dit kunt wijzigen. U kunt ook 
naar de vorige stappen met de Terug knop. 
In dit voorbeeld hiernaast wordt de 
herinnering aangepast, en gaat u naar het 
vorige scherm.  

Als alles correct is, druk op Afspraak 
bewaren waarna u automatisch naar de 
agenda datum van uw afspraak gaat. 
Hiermee ziet u dat de afspraak in uw 
agenda staat, en met de knop Naar 
vandaag gaat u weer terug naar de huidige 
datum.  
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9 Foto's 
Kijk naar uw digitale foto's door op een 
album te drukken, hiermee gaat u naar de 
fotoviewer. Gebruik de pijl knoppen om 
naar de verdere albums te gaan (als er 
meer zijn dan op een pagina passen).  

 

 

 

 

Met de pijl knoppen kunt u door de foto's 
bladeren in dit album. Met de knop Ander 
Album gaat u terug naar het Foto's 
hoofdscherm.  

 

 

 

Met de Dia-show knop wordt het volle 
computerscherm gebruikt en wordt elke 
foto voor een ingestelde tijd getoond. Deze 
is standaard 5 seconden, zie de 
beheerdershandleiding om deze te 
veranderen. Gebruik Afsluiten of druk 
ergens op de foto om terug te gaan naar de 
fotoviewer.  

 

Opmerking:  De knop Afsluiten kan ook uitgezet worden voor een mooier beeld, zie de 

Foto's instellingen in de beheerdershandleiding.  Hiermee kunt u dan alleen 

de dia-show stoppen door op de foto te drukken. 
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10 Muziek 
Luister naar uw digitale muziek door op een 
album te drukken, hiermee gaat u naar de 
muziekspeler. Gebruik de pijl knoppen om 
naar de verdere albums te gaan (als er 
meer zijn dan op een pagina passen). 

 

 

 

 

Met de pijl knoppen kunt u door de 
nummers gaan in dit album. Met de knop 
Ander Album gaat u terug naar het Muziek 
hoofdscherm. 

 

 

 

 

 

Tip: Maak een diashow met muziek. Zet u favoriete muziek op en druk op de Foto's 
knop, zoek een foto album uit en druk op Dia-show. De muziek blijft doordraaien terwijl 
er wisselende foto's op u scherm komen. Eigenlijk een super fotolijst met passende 
muziek!  
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11 Spellen 
Digitale spelletjes worden toegankelijk door 
de indeling met spel knoppen. Druk op een 
spel knop om deze te starten. Gebruik de 
pijlknoppen om naar de overige spellen te 
gaan (als er meer zijn dan op een pagina 
passen).   

 

 

 

 

Spellen worden in een apart venster 
opgestart, en kunt u sluiten met het 
Windows kruisje rechtsboven, zie knop . 
Het spel kunt u op het volle 
computerscherm spelen, maar is het 
venster kleiner, gebruik dan knop  voor 
maximale grote. Sluiten het venster met 
knop , hiermee wordt deze instelling 
voor de volgende keer onthouden als u dit 
spel weer opstart. Knop  zal het spel 
scherm minimalizeren zodat deze 
verdwijnt naar de achtergrond. Het spel 
stopt niet en u kan later weer verder 
spelen door op de spel knop te drukken.  

 

Voorbeelden van spellen die u meekrijgt met Window 7 of Vista: 
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12 Info 
Voor verdere assistentie kunt u gebruik maken van de contact mogelijkheden die u op 
deze info pagina ziet. Druk op de blauwe HULP knop om naar de helpdesk te gaan van 
ComputerZorg op  www.computerzorg.nl.  

 

 

Wij wensen u veel plezier en nog vele jaren makkelijk computeren met NovaTouch.  

Om u in de toekomst van dienst te zijn met software updates en informatie verzoeken 
wij uw NovaTouch Software te registreren.  

Stuur uw naam, adres, email en de licentiesleutel op naar:  info@novatouch.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.computerzorg.nl/
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