Digitale boekentas klaarmaken voor Kurzweil 3000
De volgende stappen worden best doorlopen aan de start van het schooljaar voor een
optimaal gebruik van de Adibib-boeken in Kurzweil 3000.
1) PDF naar KES converteren kiezen in startscherm Kurzweil
 Selecteer de folder waar de Adibib-boeken (pdf) staan op uw pc
o Tip: Kopieer alle pdf-bestanden/boekdelen naar 1 folder zodat u deze in 1
keer kan converteren. Na het converteren kan u de kesbestanden/boekdelen terug verdelen over de verschillende
folders/boeken.
 Selecteer welke bestanden moeten geconverteerd worden
 Selecteer de folder op uw pc waar u de geconverteerde bestanden (KES) wilt
opslagen
 Start het converteren
2) Bestanden samenvoegen (geconverteerde .kes-bestanden)
 U kiest het eerste boekdeel
o Tip: maak een kopie van elk 1e boekdeel, zo heeft u altijd een back-up
van dit bestand indien er tijdens het samenvoegen iets zou misgaan.
 U kiest het 2e boekdeel dat u wilt samenvoegen
 Deel 2 wordt toegevoegd achteraan deel 1
 U kiest opnieuw het 1e bestand met het 1e boekdeel
 U kiest het 3e boekdeel
 Deel 3 wordt nu toegevoegd achteraan het 1 e deel
(waar u voorgaand al het 2e deel aan toevoegde)




Herhaal dit tot alle delen zijn samengevoegd achteraan het 1 e deel
Controleer of alle delen correct zijn samengevoegd in het 1e bestand.
Verwijder bestanden. U hebt nu 1 digitaal boek voor elk gedrukt boek

3) opnieuw nummeren
Indien de paginanummering van het boek niet begint op de 1 e pagina
 Via ‘Beeld’ > ‘Pagina’ > ‘Nummer toekennen’
4) Miniaturen aanmaken



Klik op
in de werkbalktab ‘Lezen’ OF Via de menubalk ‘Beeld’ > ‘Miniaturen’
> ‘Miniatuur document’
De eerste keer vraagt Kurzweil of u de miniaturen wilt aanmaken. U bevestigd
met ‘Ja’ . Als u nadien de wijzigingen opslaat, moet dit niet meer opnieuw
gebeuren wanneer het document opnieuw wordt geopend.

5) Woordvoorspellingslijst maken op basis van tekst in een bestand
Maak een woordenlijst aan op basis van een leerboek en laad deze woordenlijst in voor de
leerling om te gebruiken tijdens het maken van een taak in het werkboek.



Via ‘Hulpmiddelen’ > ‘Configureer woordenlijst’ > ‘Nieuw’ > ‘Op basis van het
geopende bestand/leerboek’ > ‘Sla op met een eigen gekozen titel’
o ? Hoe laat je de woorden uit een zelfgemaakte lijst opvallen in het
voorspellingsvenster?
 Via ‘Hulpmiddelen’ > ‘Configureer woordenlijst’ > Selecteer de
woordenlijst + klik ‘opties’ > Vink aan ‘Markeer deze woorden’

