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Fase  1: maak een backup 
 

Voordat TouchSpeak upgrade wordt 
geinstalleerd is het van belang om een 
backup te maken van de huidige 
inrichting van TouchSpeak.  

Mocht er iets fout gaan tijdens het 
proces, kan deze backup gebruikt 
worden als herstelbestand. 

 

Let op! Het apparaat moet gekoppeld 
zijn aan de PC via USB kabel of via de 
‘Cradle’.  

 
Via menu “Aangesloten apparaat” > 
“Speciale gegevensuitwisselingen” > 
“Upload alles” worden alle gegevens van 
het apparaat op de PC gezet. 
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De volgende stap is om de huidige 
gegevens van TouchSpeak te 
exporteren naar een veilige plek op 
de harde schijf. 

Via menu “bestand” > “exporteer alle 
gegevens van een gebruiker”. 

 

 

 

 

 

Geef het exportbestand een naam. 
Gebruikelijk is om de naam met de 
 naam van de gebruiker en een 
datum te voorzien. 
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Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC 
 
Stop de CD van TouchSpeak 10 in de PC. 
Let op! TouchSpeak start niet automatisch 
op. Ga via de “Windows Verkenner” of “Deze 
Computer” naar de CD-rom drive. 

 

Zoek naar het bestand genaamd “setup” (of 
setup.exe) en open deze. 

 
De installatie wordt gestart. Volg de stappen 
van de installatie. Als alle stappen zijn 
doorlopen is TouchSpeak 10 geinstalleerd op 
uw PC. 
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Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC 
 
Na de installatie is TouchSpeak  te openen vanaf Windows Menu-Start > alle programma’s > TouchSpeak Designer > TouchSpeak. 
U zult zien dat het icoon van TouchSpeak is veranderd in het nieuwe icoon van TouchSpeak 10. Open TouchSpeak. 

 
Om er zeker van te zijn dat de 
allerlaatste versie van TouchSpeak 
gebruikt wordt, moet gecontroleerd 
worden of de geinstalleerde versie de 
meest recente is. 

 

Klik op de hoofdpagina op “TouchSpeak 
Designer instellen”. 
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Klik vervolgens op “Online 
Software Update” om het 
updatescherm te openen. 
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Klik op de knop “Naar 
Updates zoeken” en wacht op 
de melding. Let op! Dit kan 
enkele momenten duren. 
Wacht op de melding voordat 
u verder actie onderneemt. 

Als een update gevonden is 
zal gevraagd worden of deze 
kan worden gedownload. 
Druk op “Ja”. 

De allernieuwste versie van 
TouchSpeak wordt nu 
gedownload. 
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Na de download verschijnt een extra 
knop op het Updatescherm. Druk op 
deze knop “Start de installatie van 
versie xxxx” (waarbij xxxx het  
versienummer is van de meest 
recente versie). 

TouchSpeak wordt afgesloten, dit 
hoort bij het updateproces. 
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Druk vervolgens op de start knop om de 
update van TouchSpeak te voltooien. 

 

Als de Update is voltooid, zal TouchSpeak 
weer opnieuw worden opgestart. 

Kies vervolgens het profiel en doorloop de 
stap-voor-stap vragen. 
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Fase 4: TouchSpeak 2007 Gebruiker omzetten naar een TouchSpeak 10 profiel 
 

De gebruiker uit de vorige TouchSpeak versie is na de update nog steeds beschikbaar. Vanuit het welkomstscherm wordt via de 
knop “Profiel uitkiezen” een keuzescherm geopend. In dit scherm is de Gebruiker van de vorige TouchSpeak versie aanwezig. 

Als deze gebruiker geselecteerd wordt, wordt automatisch het proces gestart om deze gebruiker om te zetten voor TouchSpeak 10. 
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Stap 1 Begin met het upgraden van het profiel. 

Het vinkje in het midden van het scherm geeft 
aan dat de knoppen van dit profiel worden 
aangepast met de nieuwe grafische knoppen 
die beschikbaar zijn in TouchSpeak 10.  

Als de originele knoppen behouden moeten 
blijven, moet deze optie uitgevinkt worden. 
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Stap 2 Gebruikerskenmerken instellen 

Op basis van de keuzes in dit scherm kan 
TouchSpeak de modules automatisch 
configureren. 

De modules kunnen op een later tijdstip nog 
altijd worden aangepast. 
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Stap 3 standaard kleuren van de 
vocabulaires 
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Stap 4 Kies een 
pictogrammenset 

Selecteer de gewenste 
pictogrammenset er zijn een 
aantal nieuwe 
pictogrammensets 
beschikbaar in TouchSpeak. 

 

Let op! Deze 
pictogrammensets hebben 
alleen betrekking op de 
werkbalken van TouchSpeak. 
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Stap 5 Het upgraden van de gebruike is 
voltooid. 

De TouchSpeak 2007 gebruiker is nu 
omgezet tot een TouchSpeak 2010 
profiel.  
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Fase 5: TouchSpeak 10 installeren op het apparaat 
 

TouchSpeak is nu volledig 
geinstalleerd op op de PC.  

En het profiel is geupgrade 
zodat deze te gebruiken is 
naar TouchSpeak 10. 

 

De volgende stap is om 
TouchSpeak op het 
apparaat te installeren. Dit 
gaat via de “extra” knop in 
de hoofdbalk (de tweede 
knop van rechts). 

Het icoon van de extra knop 
ziet eruit als een uigeklapte 
menu. 

De installatie wordt 
vervolgens gestart via 
“Aangesloten apparaat” > 
“TouchSpeak installeren”. 
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De installatie van TouchSpeak op 
het apparaat bestaat uit zes 
stappen. 

Stap 1: Selecteer wat voor type 
apparaat gekoppeld is. 
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Stap 2: TouchSpeak installatie 
voorbereiden op Apparaat. 

Deze stap zorgt ervoor dat het 
apparaat de juiste rechten krijgt om de 
installatie zo goed mogelijk te 
doorlopen. 

Tijdens dit proces verschijnt er op het 
apparaat een venster waarop op OK 
moet worden gedrukt. 
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Stap 3: Specifieke apparaat 
instellingen. 

Deze stap kan overgeslagen 
worden, tenzij er zeer 
specifieke wensen zijn voor het 
apparaat. 

Druk op de knop “Deze stap 
overslaan” als er verder geen 
specifieke wensen zijn. Anders  
kunnen de opties in de lijst en 
afzonderlijk worden aan- of 
uitgevinkt. 
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Stap 4: TouchSpeak 
Software installeren op 
apparaat. 

Er zijn drie opties te zien. 
De Normale Installatie is 
hier van toepassing. Na het 
drukken van de knop 
“TouchSpeak op normale 
wijze installeren” wordt de 
nieuwe software op het 
apparaat geinstalleerd. 
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Stap 5: Stem installeren 

Deze stap kan 
overgeslagen worden.  

Mocht u toch problemen 
ondervinden met de 
stem op een later tijdstip, 
dan kunt u bij deze stap 
kiezen om de installatie 
van deze stem te 
herstellen. 
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Stap 6: Installatie voltooid 

De installatie van de software van 
TouchSpeak op het apparaat is 
voltooid. 
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Stap 7: Licentie op het apparaat zetten 

Op de meegeleverde brief van het upgradepakket 
staat een licentiecode genoteerd. Deze moet op 
het apparaat worden gezet. 

Ga via het ‘extra menu’ naar licenties. 

 

 

Vul eerst de licentie op de brief in in 
het veld aangegeven bij pijl 1 en klik 
vervolgens op toevoegen. 

De licentie komt dan tevoorschijn in 
de lijst erboven. Selecteer de zojuist 
toegevoegde licentie. Zie pijl 2 als 
voorbeeld. 

 

Na selectie van de licentiecode uit de 
lijst kan via via de knop‘zet de 
geselecteerde licentie op het 
aangesloten apparaat’ de licentie 
gebruikt worden. Zie pijl 3. 
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Fase 6: Profiel op het apparaat zetten 
 
De laatste handeling van het 
updateproces is om het profiel (met 
de vocabulaire en andere module) 
weer op het apparaat te zetten. 

In het hoofdmenu is een knop 
“overzetten” aanwezig. Voor de 
update is van belang dat u op het 
kleine witte pijltje/driehoekje naast 
“Overzetten “ klikt. Dit opent een 
gedetailleerde venster. 

 

Zorg ervoor dat alle pijlen in dit 
venster naar rechts wijzen, zoals in 
de afbeelding weergegeven. Druk 
vervolgens op OK om de gegevens 
over te zetten naar het apparaat. 
Dit is noodzakelijk voor de update. 
Bij normal gebruik is het drukken van de knop “overzetten” voldoende om de gegevens van de PC en het apparaat te 
synchroniseren. 

 

Update voltooid! 
De update is voltooid en de PC en het apparaat zijn nu klaar voor het gebruik van de nieuwe versie van TouchSpeak. 
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