Taken instellen
stap

1

Druk op de groene “+” knop
Wanneer u ingelogd bent in de Tessa app, kunt u via de
hoofdscherm een taak in Tessa instellen. Dat kunt u
doen door op het groene “+’ knop te drukken.
Druk vervolgens op script inplannen.
Een script is de tekst dat Tessa moet uitspreken
of instructies dat Tessa moet uitvoeren.
U heeft ook de keuze om muziek, vraag of
enkele herinnering in te plannen. De stappen
lijken op elkaar. Voor het vervolg van deze
instructieblad leggen we het gebruik van script
verder toe.
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U vindt het groene “+” knopje onderaan
uw scherm in het hoofdscherm.

Maak uw keuze voor een script
U zit nu in het menu van scripts. In dit menu kunt u
ervoor kiezen om zelf een nieuw script aan te maken of
een bestaande script te gebruiken.
Wilt u een nieuw script aanmaken?
Druk dan op de groene “+ Nieuw script” knop
en ga door naar stap 3.

Wilt u een al bestaand script gebruiken?
Wilt u een template script gemaakt?
Druk dan op “Generieke Scripts”
Wilt u een eerder aangemaakte script
hergebruiken?
Druk dan op de categorie waarin u dit
script heeft opgeslagen.
Heeft u een script geselecteerd?
Druk vervolgens op “Volgende” onderaan uw scherm en ga door naar stap 8.

Ga verder op de volgende pagina

Als een bestaand script wilt aanpassen
kan u dit doen door op het potloodje
naast de titel van de script te drukken.
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Druk op de witte “+” knop
Voor vervolg van deze instructieblad gaan wij ervan uit
dat u een nieuwe script hebt geselecteerd.
Bij een nieuw script is er nog niks ingevuld en zal u zelf
stappen van instructies moeten toevoegen. Deze
stappen noemen we ‘Script-blocks’.

Wilt u dat de Tessa een berichtje uitspreekt?
Druk dan op het knopje met het
spraakwolkje ‘zegt’ en ga door naar stap 4.

U kunt onderaan uw scherm op terug
drukken als u een ander script wilt
selecteren.

Wilt u dat de Tessa een vraag stelt? Druk dan
op het knopje met de vraagteken ‘vraagt’ en
ga door naar stap 5.
Wilt u dat de Tessa eventjes wacht? Druk dan
op het knopje met de stopwatch ‘wacht’ en
ga door naar stap 6.
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Een berichtje in script toevoegen
Met dit kunt u Tessa een berichtje laten uitspreken.
Tessa kan voor elke script-block een Jingle afspelen
(om aandacht te trekken), meneer/mevrouw
aanspreken en/of tijdsmelding geven.
Als u op de ‘Typ hier uw bericht’ drukt, kunt u daar de
gewenste tekst dat Tessa moet uitspreken typen.

Wilt u dat de Tessa een Jingle (geluidje) afspeelt
voordat ze het berichtje uitspreek? Druk dan op
het geluidsnootje als het nog niet aanstond.
Wilt u dat de Tessa een begroeting doet voordat
ze het berichtje uitspreekt? Druk dan op het
tekstwolkje als het nog niet aanstond.
Wilt u dat de Tessa de tijd vermeld voordat ze
het berichtje uitspreekt? Druk dan op de
stopwatch als het nog niet aanstond.
Druk op ‘Typ hier uw bericht’, hier kunt u de
gewenste tekst dat Tessa moet uitspreken
invoeren.

Ga verder op de volgende pagina

Om de uitspraak te verwijderen kan u
op het blokje drukken, vervolgens op
de drie puntjes rechtsboven en dan op
“Stap verwijderen” drukken.
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Een vraag in script toevoegen
Als u wilt dat de Tessa een vraag stelt kunt u dit doen
doormiddel van het script-block ‘vraagt’. Er verschijnt
een blok met drie kleinere blokjes.
Vul in de bovenste blok de vraag in dat Tessa
moet stellen.
Vul in het blokje ‘Bij een ’ja’’ in hoe Tessa
moet reageren als er ‘ja’ is geantwoord.
Vul in het blokje ‘Bij een ’nee’’ in hoe Tessa
moet reageren als er ‘nee’ is geantwoord.
Vul in het blokje ‘Bij iets anders’ in hoe Tessa
moet reageren als ze het antwoord niet kan
verstaan of geen antwoord ontvangt.
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Als u wilt dat er iets wordt gedaan na
een speciﬁek blokje kan u op het blokje
drukken en vervolgens op het zwarte
“+” knopje drukken

Wacht moment instellen
Met dit kunt u ervoor zorgen dat de Tessa voor een
bepaalde tijd wacht voordat het naar het volgende
script-block gaat.
Vul in het blokje de aantal minuten en
seconden wachtijd in voor Tessa.
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Probeer eerst zelf uit hoelang een
wacht moment is zodat u precies weet
hoelang het moet zijn.

Script opslaan
Als u klaar bent met het script aanmaken, moet u het
eerst nog opslaan voor gebruik. Als u het heeft
opgeslagen kunt u het hergebruiken en ook nog later
aanpassen.
Druk onderaan op ‘volgende’
Geef de script een naam en kies een
categorie waaronder u het script wilt
opslaan.
U komt in een scherm met lijst van scripts. De
net aangemaakte script is al geselecteerd.
Druk op ‘volgende’ om door te gaan naar het
inplannen van deze script.

Ga verder op de volgende pagina

Kiest een unieke duidelijke naam voor
uw script om op te slaan.
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Tijd instellen voor script
Om ervoor te zorgen dat de Tessa uw bericht of vraag
op het juiste moment uitspreekt moet u de datum en
tijd instellen.
Druk op het potloodje in het tijd blokje.
Als u de datum wilt aanpassen: druk op het
blokje waarin de huidge datum staat.

Als u de tijd wilt aanpassen: druk op de pijltjes
of door zelf een tijd in het vak te typen.

Als u klaar bent kan u op ‘bevestigen’ drukken.

Het moment van het script kan nog
aangepast worden zolang het nog voor
het moment van afspelen is.
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Herhalingen instellen
Als u een script vaker wilt inplannen over de komende
dagen, kunt u dit doen doormiddel van ‘herhaling’ in te
stellen.
Druk op het potloodje in het ‘Geen herhaling’
blokje.
Druk vervolgens op ‘Geen herhaling’ om de
keuzen voor herhaling te selecteren.
Om dit in te stellen drukt u vervolgens op
“Bevestigen”

U kunt de herhalingen individueel
aanpassen of als reeks wanneer u ze
heeft ingesteld.

Ga verder op de volgende pagina
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Plan het script in
Nadat u alle stappen heeft doorlopen kunt u het script inplannen op de Tessa.
Druk op inplannen aan de onderkant van uw scherm.

?

Stap verwijderen uit script
Druk op de stap die u wilt verwijderen uit het script.

Druk vervolgens op de 3 puntjes rechtsboven aan
het blokje van de stap.
Druk op “Stap verwijderen” en vervolgens op
“Verwijderen”

Het verwijderen van een stap kan niet
ongedaan worden.

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder! U kunt ons bereiken op:
help@tinybots.nl | (024) 3010311 | help.tinybots.nl

