Handleiding Messenger in ALOHA 2
Behorende bij versie 2.3 in Mind Express 5
Let op: Er zijn geregeld updates binnen de software van Messenger. Hierdoor kan het voorkomen dat
onderstaande handleiding niet voldoet. Wij doen onze uiterste best deze handleiding ‘up to date’ te
houden. Mochten bepaalde functies niet werken, dan raden wij je aan contact op te nemen met de
ontwikkelaar van de Mind Express software: info@jabbla.com.

Messenger is binnen ALOHA alleen bedoeld om te videobellen. Chatten is mogelijk via
WhatsApp. Om binnen Messenger te kunnen videobellen is het nodig een account bij
Facebook te hebben. Ook degene die gebeld wordt dient een Facebook account te hebben.

Stap 1: Het communicatiehulpmiddel geschikt maken voor gebruik
van Messenger
1. Maak een Facebook account aan voor de gebruiker. Ga naar
www.facebook.com/r.php
2. Ga binnen ALOHA via ‘multimedia’ naar ‘Messenger’. Het volgende scherm
verschijnt:

3. Om je aan te melden binnen Messenger scroll je naar beneden en vul je het emailadres en wachtwoord in dat is verbonden aan het Facebook account. Kies
vervolgens voor ‘aanmelden’. Dit is te zien in het volgende scherm:
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Het volgende scherm verschijnt:

Je kunt nu beeldbellen via Messenger.
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Stap 2:

Messenger binnen ALOHA 2 gebruiken

Wanneer je via ‘multimedia’ kiest voor ‘Messenger’ verschijnt het volgende scherm:
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Messenger in ALOHA 2: 1 = contact zoeken door te scrollen binnen ‘vorig contact’ en ‘volgend contact’; 2
= beeldbellen met de gekozen contactpersoon

Messenger is volledig geïntegreerd binnen ALOHA 2. Dat betekent dat de browserversie van
Messenger zichtbaar is in het middelste blok. De toetsen er omheen zijn functietoetsen van
Mind Express.

Een videogesprek starten en beëindigen:
Je kiest het gewenste contact door gebruik te maken van de functietoetsen ‘vorig contact’ en
‘volgend contact’ (1). De geselecteerde contactpersoon heeft een blauwe achtergrond. Kies
vervolgens voor de functietoets ‘beeldbellen’ om een videogesprek te starten (2). Een
ringtone is hoorbaar. Het volgende scherm verschijnt (in dit geval zijn de videobeelden
gewist):
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Wanneer de contactpersoon het videogesprek aanneemt, wordt het videobeeld van de
contactpersoon in het midden weergegeven. De persoon die het contact heeft gelegd is
zichtbaar in het kleine scherm rechts beneden.

Het scherm ziet er dan als volgt uit:

Binnen een videogesprek gebruik maken van ALOHA:
Het is mogelijk om via de functietoets ‘vorige bladzijde’ naar het hoofdscherm van
Messenger terug te keren, zodat je toegang hebt tot het symboolvocabulaire van ALOHA en
de letterkaart. Je kunt nu een boodschap samenstellen die je vervolgens aan de ander kunt
laten horen. Let wel: je hebt het contact op dat moment niet in beeld, maar je kunt de ander
nog wel horen. Het volgende scherm verschijnt:
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Wanneer je het gesprek wilt beëindigen, kies je voor de functietoets ‘ophangen’, zoals in
bovenstaand scherm aangegeven. De startpagina van Messenger met de contacten komt
weer in beeld, zoals hieronder afgebeeld:

Gebeld worden via Messenger:
Het is binnen ALOHA niet mogelijk om op te nemen wanneer een ander jou belt. Wel
verschijnt er dan een melding in beeld dat je bent gebeld. Je kunt dan op een zelfgekozen
moment terugbellen via bovenstaande procedure.
De melding ziet er als volgt uit:
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Mogelijke problemen bij het opstarten van Messenger in ALOHA 2:
Het kan gebeuren dat Mind Express volledig afgesloten is geweest. Je dient je dan opnieuw
bij Messenger aan te melden met je e-mailadres en wachtwoord.

Wanneer je bent aangemeld bij Messenger, kan het zijn dat het laatst gebruikte contact een
lichtgrijze achtergrond heeft. Om te kunnen beeldbellen moet de achtergrond van het contact
echter blauw van kleur zijn. Het volgende scherm verschijnt:
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Om dit op te lossen ga je als volgt te werk: Je selecteert de functietoets ‘beeldbellen’ zoals
hierboven aangegeven.
Het volgende scherm verschijnt:

Hier kies je de functietoets ‘ophangen’, waardoor je automatisch terugkeert naar de
startpagina van Messenger. Nu is de achtergrond van het laatst gebruikte contact wel blauw.
Vanaf dit moment kun je weer beeldbellen zoals hierboven beschreven.
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