gebruiker
2022

Algemene beschrijving ...............................................................................................................................3
installatieprogramma ..................................................................................................................................3
Licentiëring van de software ...............................................................................................................6
Eerste stappen ...........................................................................................................................................7
SEMPRA - Instellingen ........................................................................................................................7
Programma-versies ....................................................................................................................................8
Menubalk ....................................................................................................................................................8
Titel ...........................................................................................................................................................11
Zoeken naar titels ..............................................................................................................................11
Zoeken naar titelbegin .................................................................................................................13
Zoeken naar titelinhoud ...............................................................................................................13
Zoeken naar trefwoorden ............................................................................................................14
Navigeer in de titellijst met de pijltjestoetsen ..............................................................................15
Titel maken ........................................................................................................................................16
Titel bewerken....................................................................................................................................18
Titel verwijderen .................................................................................................................................19
Titel kopiëren .....................................................................................................................................20
PDF synchron ....................................................................................................................................21
SETs ...................................................................................................................................................22
titellijst.......................................................................................................................................................24
Maak een titellijst ...............................................................................................................................24
Lijst met nummers verwijderen .........................................................................................................26
Lijst met titels wijzigen.......................................................................................................................26
Bladmuziek in PDF-formaat.....................................................................................................................27
Scan scores .......................................................................................................................................28
Bladmuziek uit bestand .....................................................................................................................30
Weergave van bladmuziek ......................................................................................................................31
toonladder notities .............................................................................................................................34
PRESETs .................................................................................................................................................37
Preset kopiëren ..................................................................................................................................40
MP3 Pool .................................................................................................................................................40
Audio Record ...........................................................................................................................................41
presentatiemodus .....................................................................................................................................47
Video ........................................................................................................................................................48
Service / instellingen ................................................................................................................................48
MIDI instellingen ................................................................................................................................49
STERMA-lijst ......................................................................................................................................52
Schaalbare notities ............................................................................................................................53
PDF-map ............................................................................................................................................54
accessoires ..............................................................................................................................................54
Bluetooth - voetschakelaar ................................................................................................................54
USB - voetschakelaar ........................................................................................................................56
Microsoft wireless Display Adapter ...................................................................................................56
systeemvereisten .....................................................................................................................................57
Tips en trucs ............................................................................................................................................57
Gebruik van interne hulp ...................................................................................................................57
rechter muisknop ...............................................................................................................................58
onderhoud op afstand .......................................................................................................................58
Voer opmerkingen in bladmuziek in ..................................................................................................59
Draai notities met SEMPRA ..............................................................................................................59
Druk de titellijst af ..............................................................................................................................69
service@atmobyte.de

pagina 2 van 70

.

+49 033604 63166

Hauptwerk ..........................................................................................................................................69

Het idee:
Stop met het slepen van muziekboeken of mappen naar de show.
Alle notities in de rekenmachine en bij het
oproepen en weergeven van een bladmuziekbestand
Het is ook het beste om de SEMPRA-registratie
automatisch correct op de titel in te stellen.
ATMObyte Sempra-Edition is een complexe software waarmee een onbeperkt aantal titels
en de bijbehorende notities of teksten kunnen in PDF-formaat worden georganiseerd
De titels kunnen worden gedistribueerd naar een willekeurig aantal
afspeellijsten. Titels kunnen worden toegewezen aan 12 verschillende sets
en de gewenste set kan met één klik worden geactiveerd.
Voor elke titel kan een geluidsbestand in mp3-formaat
worden gedeponeerd en indien nodig worden afgespeeld.
Voor elke titel kan een videobestand (mp4,) worden opgeslagen en
indien nodig worden afgespeeld via een tweede monitor of beamer.
Door de geïntegreerde scanfunctie in ATMObyte Sempra
Edition kunnen bestaande papieren scores direct worden gescand.
De juiste toewijzing en opslag in PDF-formaat zijn automatisch.
Natuurlijk kunnen reeds bestaande PDF-bestanden worden gebruikt.
Als u een titel belt, worden niet alleen de bijbehorende notities weergegeven,
maar de titelgerelateerde registratie van de verbonden SEMPRA wordt automatisch opgeroepen.

De software werkt onder alle Windows-systemen.
Mac-systemen vereisen de voorafgaande installatie van VMware Fusion.
Als een tabletcomputer wordt gebruikt, past de software
zich automatisch aan de positie van de tablet aan.
Bij verticaal gebruik (portret) schakelt het display automatisch naar 1-zijdig display,
zodat het muziekblad op het hele display wordt weergegeven.
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1.1 Installatie vanaf CD
Nadat de CD in de computer is geplaatst, wordt het installatieprogramma automatisch gestart.
Als dit niet gebeurt, start u het demo.exe-bestand op de CD met een dubbelklik.
1.2 Installatie van de downloadversie
In de downloadversie wordt het programma automatisch geïnstalleerd.
De volgende 2 menu-opties zijn nu beschikbaar:
ATMObyte Sempra-editie
programma Beschrijving

De installatieroutine van ATMObyte Sempra Edition installeert het programma op uw computer.
De installatiemap kan vrij worden gekozen en is vooraf ingesteld op C: \.
Installatie is niet mogelijk in de mappen C: \ Programmes en C: \ Programmes (x86).
Deze mappen zijn systeemrelevant. Voor een installatie is alleen een wijziging in het register nodig
mogelijk zijn en dat moet worden vermeden.
Alleen de map ATMObyteBSE met alle bestanden die bij
het programma horen, wordt naar de harde schijf gekopieerd
en er worden geen wijzigingen aangebracht in het systeem of de REGISTRY.
Tijdens de installatie kan dit bericht afkomstig zijn van Windows Defender,
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Maar dat heeft te maken met Microsoft en hun voorzichtigheid
en niet met problemen of gevaren van de software zelf.
Natuurlijk kent Windows noch het programma, noch de fabrikant, dus beveiliging is eerst belangrijk.
U krijgt dit bericht ook als u veel andere programma's installeert.
De installatie wordt uitgevoerd door op Meer informatie
te klikken en vervolgens op Toch uitvoeren.
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Wanneer de software voor het eerst wordt gestart, start deze als een DEMO-versie.
Om de software in licentie te geven, i. van de DEMO-versie om een
volledige versie te maken, moet een licentiecode worden ingevoerd.
De invoer vindt plaats in het menu-item SERVICE onder licentie.
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Het serienummer is altijd nodig voor het maken van de licentiecode.
Eerste stappen
Bij het eerste gesprek start de software als DEMO-versie.
In de DEMO-versie kan de software uitgebreid worden getest.
De enige beperkingen zijn dat de notities worden overschreven met DEMO.
Alle functies, inclusief de SEMPRA-besturing, kunnen zonder beperkingen worden gebruikt.
Als er een licentiecode beschikbaar is, kan de software worden
geregistreerd met deze code en is het een volledige versie.
Als u de registratie van het toetsenbord voor de geselecteerde titel wilt oproepen,
dus het toetsenbord moet eerst eenmaal op het juiste MIDI-kanaal worden ingesteld.
Dit kanaal wordt gespecificeerd door ATMObyte Sempra
Edition en kan worden gewijzigd onder Service-> Instellingen.
Wanneer u ATMObyte Sempra Edition voor het eerst installeert, is dit kanaal 16.

SEMPRA - Instellingen
De registratieaanroep van het aangesloten SEMPRA gebruiken
verander gewoon de MIDI-instelling van de SEMPRA als volgt:
Als het MIDI-kanaal 16 wordt gebruikt, zijn de volgende instellingen van toepassing op de SEMPRA:
MIDI-IN kanaal preset verandering 16
service@atmobyte.de
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Wijziging voorinstelling MIDI OUT-kanaal 16
Programma-versies
DEMO-versie
Bij het eerste gesprek start de software als DEMO-versie.
In de DEMO-versie kan de software uitgebreid worden getest.
De enige beperkingen zijn dat de notities worden overschreven met DEMO.
Alle functies, inclusief de SEMPRA-besturing, kunnen zonder beperkingen worden gebruikt.

volledige versie
In de volledige versie, dat wil zeggen na het invoeren van een
juiste licentiecode, zijn alle functies in de beschrijving uitvoerbaar.
De dekking van de notities met DEMO in de DEMO-versie is niet langer zichtbaar.
Menubalk
De knoppen in de menubalk kunnen worden gebruikt om de
afzonderlijke functies van ATMObyte Sempra Edition op te roepen.

Het programma kan worden beëindigd met bestand
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Met Titel kan een titel worden aangemaakt
een titel kan worden verwijderd
een titel kan worden gekopieerd
een titel kan worden gewijzigd

Met de titellijst kan een nieuwe titellijst worden gemaakt
een titellijst kan worden verwijderd
een afspeellijst kan worden hernoemd
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Met Service ga je naar het instellingengedeelte van het programma
en belangrijke programma-eigenschappen kunnen worden gewijzigd.

Met uitgebreid krijg je de algemene instellingen voor het programma.
Onder LICENTIE wordt de LICENTIE beschikbaar gesteld voor activering als een volledige versie.

Met de PDF-manual kan de programmadocumentatie als PDF worden afgedrukt.
De interne programmabeschrijving wordt opgeroepen via Help F1.
Deze oproep kan op elk moment in het programma worden gedaan.
Als Display2 is geactiveerd, worden de notities uit de map PDF\Display2 op de monitor weergegeven.
Standaard is PDF\Display1.Als er echter een tweede monitor of beamer op de pc is aangesloten,
wordt de PDF van PDF\Display1 weergegeven en op
de 2e monitor (beamer) de PDF van PDF\Display2.
Mit Wireless Displayadapter wird der PC mit einem Monitor oder Beamer kabellos verbunden.

Met PRESET's worden de 20 beschikbare PRESET's opgeroepen.
Deze kunnen worden bewerkt en / of afgespeeld.
Toetsenbord aan / uit toont of verbergt een toetsenbord op het scherm.
Met de landenvlaggen kan de taal van het programma worden gewijzigd.
service@atmobyte.de
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De twee schakelaars
invloed
hebben op het besturingsgedrag van ATMObyte Sempra Edition.

Als de schakelaar
is gedeactiveerd,
wordt de registratie gemaakt voor een titeloproep
de SEMPRA verandert niet. Alleen de notities worden weergegeven. Hiermee
kunt u verschillende titels spelen met dezelfde registratie van de SEMPRA.
Als de schakelaar
is gedeactiveerd, wordt
deze geactiveerd bij een vooraf ingestelde SEMPRA-oproep
de notitieweergave verandert niet. Dus het kan de weergegeven titel zijn met verschillende
SEMPRA-instellingen worden gespeeld.

Een titel is een vermelding in een van een willekeurig aantal titellijst.
Het aantal titels in een titellijst is onbeperkt.
Een titel wordt bij zijn naam genoemd.
Met deze naam worden ook de notities en bestaande mp3- of videobestanden aan de titel toegewezen.
Deze bestanden moeten exact dezelfde naam hebben als de titel.
Als de titel Yesterday is, is de bijbehorende score-PDF Yesterday. Pdf.
Het mp3-bestand Yesterday.mp3 en het videobestand Yesterday.mp4.
Wordt het interne scanprogramma van ATMObyte Sempra Edition gebruikt om de notities te scannen,
De naam van het PDF-bestand wordt automatisch correct gegenereerd
en de bladmuziek wordt opgeslagen in de map. \ PDF \ Display1.

De selectie van een titel kan op verschillende manieren worden gedaan.
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scrollwiel van de

Het scrollwiel van de muis schuift door de titellijst.
pijltjestoetsen

Gebruik de pijltoetsen links van de titellijst om te manoeuvreren.
schermtoetsenbord

De titel wordt geselecteerd met behulp van het schermtoetsenbord onder de titellijst.
Het schermtoetsenbord kan naar wens worden
weergegeven en verborgen.
Dit gebeurt met de aan / uit-knop van het toetsenbord.
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Alle functies kunnen worden uitgevoerd met de muis of met een touchmonitor met de vinger.
Het zoeken naar een titel met behulp van het toetsenbord op het scherm of het
pc-toetsenbord kan worden gedaan na het begin van de titel, dwz alfabetisch
of er kan ook worden gezocht naar een letterreeks in de titelnaam.
Selecteer hiervoor Zoeken naar onder Titelbalk of Titelinhoud onder de menubalk.

Als het zoeken op titel is ingesteld op het begin van de titel, wordt de
eerste titel die begint met B geselecteerd door de letter B in te voeren.
Als men nu de letter A invoert, eindigt de eerste titel met de beginletters BA, b.v. Baker Street.
Als u nu een R invoert en er is geen titel met de eerste letters BAR in de
titellijst, wordt de eerste titel onmiddellijk gemarkeerd met de eerste letter R.
Bij het zoeken naar inhoud hoeft de ingevoerde letterreeks niet aan het begin
van de titel te staan, maar kan deze zich ergens in de titelnaam bevinden.
Alle titels worden dan weergegeven waarin de ingevoerde letters bestaan.
Als u b.v. het woord ROSE, alle titels verschijnen met deze letterreeks.
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Bij het zoeken naar trefwoorden toont het middelste aanraakscherm alle trefwoorden die in het
programma worden gebruikt.
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Als u nu op het trefwoord ABBA klikt, toont het titelscherm alle titels waaraan dit trefwoord is
toegewezen.

Navigeer in de titellijst met de pijltjestoetsen
De blauwe pijltjestoetsen links van de titellijst kunnen als volgt worden gebruikt om te navigeren:
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naar het eerste Titel

In het alfabet een
Brief terug
bijv. van E tot D
Klik = een titel terug
Dubbelklik = achteruit
scrollen

Klik = een titel vooruit
Dubbelklik = vooruit
scrollen

IIn het alfabet een
Brief vooruit
bijv. van D tot E

naar het laatste titel

Met Titel-> nieuw in de menubalk wordt een titel toegevoegd aan de huidige titellijst,
of door op de Insert-toets te klikken.
Het invoermasker wordt vervolgens geopend.
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De belangrijkste invoer is de titelnaam. Zonder deze ingang kan niet worden opgeslagen.
Voor elke titel kunnen trefwoorden worden toegewezen.
Hierna kan de titel worden doorzocht.
De zoekwoorden die al in het programma worden gebruikt, worden weergegeven in de lijst met tags
en kan worden geaccepteerd met een dubbele klik.
Als een nieuw trefwoord wordt ingevoerd, wordt dit
automatisch toegevoegd aan de lijst met trefwoorden.
Sleutelwoorden kunnen de artiest, de componist, het genre, de sleutel, het tijdperk, enzovoort zijn.
De ingangen voor registratie hebben 3 waarden.
1. de registratiebank
2. het registratiegeheugen moet worden gestart.
3. de variant waarmee het nummer moet worden gestart
De waarden kunnen handmatig worden ingevoerd.
Het is eleganter als de waarden rechtstreeks uit de SEMPRA worden overgenomen.
Klik eenvoudig opnieuw op de groene knop
en selecteer vervolgens de gewenste registratie in de SEMPRA.
service@atmobyte.de
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Alle registerwaarden van de SEMPRA worden automatisch naar de software overgedragen.
Met de knop onder PDF-Import kan een PDF-bestand aan de titel worden toegevoegd.
Hetzij via het interne scanprogramma of een PDF-bestand dat al beschikbaar is op de pc of USB-stick.
Deze functies worden gescand onder Scores en aantekeningen uit het bestand precies beschreven.

Met Titel-> Bewerken in de menubalk wordt de geselecteerde titel opgeroepen voor bewerking.
Vervolgens wordt hetzelfde masker geopend als bij het maken van een nieuwe titel.
Er zijn alleen de titelnaam en alle ingevoerde parameters van de titel beschikbaar.
Het bewerken van een titel kan ook worden gedaan
door met de rechtermuisknop op de titelnaam te klikken.
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De belangrijkste invoer is de titelnaam. Zonder deze ingang kan niet worden opgeslagen.
Voor elke titel kunnen trefwoorden worden toegewezen. Hierna kan de titel worden doorzocht.
De zoekwoorden die al in het programma worden gebruikt, worden weergegeven in de lijst met tags
en kan worden geaccepteerd met een dubbele klik.
Als een nieuw trefwoord wordt ingevoerd, wordt dit
automatisch toegevoegd aan de lijst met trefwoorden.
Sleutelwoorden kunnen de artiest, de componist, het genre, de sleutel, het tijdperk, enzovoort zijn.
De items voor registratie worden beschreven in Registratie.
Met de knop onder PDF-Import kan een PDF-bestand aan de titel worden toegevoegd.
Hetzij via het interne scanprogramma of een PDF-bestand dat al beschikbaar is op de pc of USB-stick.
Deze functies worden gescand onder Scores en aantekeningen uit het bestand precies beschreven.

Met Titel-> verwijderen in de menubalk kan een titel worden verwijderd.
Het verwijderen kan ook worden gedaan door op de Del-toets te klikken.
Bij het verwijderen wordt alleen het item in de titellijst met alle instellingen verwijderd.
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Als de optie PDF verwijderen is geactiveerd bij het verwijderen van een titel,
worden de PDF's die bij de titel horen in PDF
\Display1 en PDF\Display2 niet volledig verwijderd,
maar verplaatst naar de mappen Archives\Display1 of Archive\Display2.
Van daaruit kunnen ze op elk moment weer naar de mappen
PDF\Display1 of PDF\Display2 worden gekopieerd.
Ze zijn echter niet meer zichtbaar voor de functie PDFsynchron.

Met de functie Titel-> Kopiëren in de menubalk kunt u een titel kopiëren.

alial
De titel verschijnt dan met dezelfde naam en de extensie COPY.
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PDF synchron

Met deze functie worden de PDF-bestanden gevonden in de map PDF \ Display1,
die niet aanwezig zijn in de huidige afspeellijst.
Als u een titel wilt maken van een weergegeven PDF, klikt u gewoon op
de PDF en in de huidige titellijst wordt een titel met de naam van de PDF gemaakt.
Via lijst wordt een lijst met alle PDF-bestanden in de map PDF \ Display1 afgedrukt.

*

De PDF's waarvoor een titel bestaat in de huidige afspeellijst zijn gemarkeerd met een .
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SET's zijn de selecties voor de titellijst die zich aan de rechterkant van het scherm bevinden.
De titellijst kan door de SET's worden beperkt tot bepaalde selectiebereiken
Elke titellijst heeft zijn eigen SET-aanduiding.
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Om een titel aan een SET toe te wijzen, wordt voor deze titel met
een klik een ster in de matrix voor de relevante SET gegenereerd.
Als u nogmaals op dit veld klikt, wordt het merkteken opnieuw verwijderd.

Als op een SET aan de rechterkant van het scherm
wordt geklikt, verschijnen alleen de titels in de titellijst,
die zijn toegewezen aan de SET.
De SET-selectie kan ook worden gemaakt door op de overeenkomstige kolomkop te klikken.
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De namen voor de SET's kunnen worden gewijzigd door op de te klikken
klik met de rechtermuisknop op de SET-naam.
Als er geen naam wordt ingevoerd voor een SET,
wordt de naam geen naam automatisch ingevoerd.
Als een SET-naam wordt gewijzigd, wordt de wijziging opgeslagen met
een dubbelklik van de muis of met de ENTER-toets op het toetsenbord.

Een titellijst kan een onbeperkt aantal titels bevatten.
Er kan een willekeurig aantal titellijsten worden gemaakt.
Bij de eerste start van het programma zijn de titellijsten Titellijst00-DEMO - SEMPRA
met 10 nummers ingesteld als DEMO-afspeellijsten.
Als titellijsten zelf worden gemaakt, beginnen ze met het nummer 20.

Het maken van een nieuwe titellijst gebeurt in de menubalk met titellijst-nieuw.

Een invoervenster wordt geopend en de naam van de nieuwe lijst kan worden toegewezen.
service@atmobyte.de
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De zelfgemaakte titellijsten beginnen met het nummer 20
en zijn opeenvolgend genummerd,
dat wil zeggen b.v. Titellijst 20 Kerstmis.
Ist die neue Titelliste erfolgreich angelegt, wird das bestätigt.

U kunt de naam van de titellijst ook later wijzigen via Titellijst-> Naam wijzigen in de menubalk..
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Het verwijderen van een titellijst gebeurt met titellijst-> verwijderen in de menubalk.

Door op de bijbehorende titellijst te klikken en de verwijderquery
te bevestigen, wordt de geselecteerde titellijst verwijderd.

De actieve titellijst en de DEMO-titellijsten 00 kunnen niet worden verwijderd !!!
De verandering tussen de bestaande titellijsten wordt gedaan
door middel van titellijst-> verandering in de menubalk.
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In het openingsselectievenster worden alle beschikbare titellijsten weergegeven.
Met een klik op de gewenste titellijst wordt deze onmiddellijk geactiveerd.

Elke titel bevat een score PDF.
Het bevindt zich in de map PDF \ Display1 of PDF \ Display2.
Als notities al in PDF-indeling beschikbaar zijn, kunnen ze worden gebruikt.
Ze moeten alleen worden gekopieerd naar de map PDF \ Display1 of PDF \ Display2.
Standaard worden de notities uit de map PDF \ Display1 gebruikt.
Indien geactiveerd echter onder SERVICE Display2,
dus de notities uit de map PDF \ Display2 worden gebruikt.
Op deze manier kunnen aan de titels verschillende notitie-afbeeldingen worden toegewezen.
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Het PDF-bestand moet exact overeenkomen met de titelnaam,
Dus voor de titel Red Roses moet het PDF-bestand Red Roses.pdf worden genoemd.
Als er gedrukte notities beschikbaar zijn voor de titel, kunnen
deze worden ingescand via de geïntegreerde scanfunctie.
Hiertoe moet een scanner via USB op de pc zijn aangesloten.

Als er gedrukte notities beschikbaar zijn voor de titel, kunnen
deze worden ingescand via de geïntegreerde scanfunctie.
Hiertoe moet een scanner via USB op de pc zijn aangesloten.
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Als u op Scannen scannen klikt, wordt het scannen gestart.

U kunt selecteren of de gescande notities worden opgeslagen
in . \ PDF \ Display1 of in . \ PDF \ Display2.
De optimale instelling van de scanner moet worden gedaan
in het scandialoogvenster en is afhankelijk van de scanner.
Als de scanner 2 scannerdrivers toont, gebruik dan de driver die begint met WIA.
service@atmobyte.de
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Na het scanproces worden de notities automatisch in de juiste map opgeslagen
en kan onmiddellijk worden opgeroepen en met de titel worden weergegeven.
Er zijn geen verdere vermeldingen, zoals de naam van het PDF-bestand
of aantal muziekpagina's vereist voor de titel,
omdat dit automatisch door het programma wordt gedaan.
Bladmuziek uit bestand
Met deze functie kunnen bestaande notities op de pc aan de titel worden toegevoegd.
De bestaande notities hebben niet noodzakelijk dezelfde naam als de titel.
De naam wordt aangepast tijdens het importeren.
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Selecteer eenvoudig het PDF-bestand dat u wilt importeren en stel het bestand in op de map
DISPLAY1 of in de map DISPLAY2.
Als een titel wordt geselecteerd uit de titellijst, worden de
aantekeningen, teksten, enz. Die bij de titel horen weergegeven.
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In dit geval is het een titel met 4 pagina's met notities en kan deze worden omgedraaid.

Met

gaat u terug naar de titelselectie.

Als het PDF-bestand meerdere pagina's heeft en scrollen nodig is,
De vereiste knoppen voor het omslaan van pagina's zijn zichtbaar.
Het draaien van deze knoppen kan ook worden gedaan via USB-voetschakelaar of
via Bluetooth voetschakelaar.
Bij gebruik van een monitor met aanraakfunctie kan ook worden gewist
op de monitor worden gebladerd.
Als u pagina's van de pagina's van het orgel wilt omslaan, geeft u de opdracht voor
Het omdraaien in het orgel kan op een orgelschakelaar
worden geplaatst, b.v. een schakelaar op de beenruimte.

Als een mp3-bestand beschikbaar is, kan dit worden gestart via de mp3-knop.
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Deze knop is alleen zichtbaar als er een mp3-bestand bij de titel bestaat.

Of de bedieningsknop links of rechts van de noten moet verschijnen,
kan worden ingesteld onder SERVICE-> Instellingen door op de bijbehorende schakelaar te klikken.

In de regel worden bladmuziek van twee pagina's altijd parallel weergegeven.
In principe is een eenzijdige weergave gewenst, b.v. met kleine monitoren,
dit kan ook worden ingesteld onder SERVICE-instellingen.
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De notendisplay kan ook worden omgekeerd.
De noten verschijnen dan in wit op een zwarte achtergrond.
Deze optie moet op het display worden toegepast in geval van fel licht.

toonladder notities
Als schaalbare biljetten is geactiveerd onder SERVICE->GEAVANCEERD,
kunnen de grootte en positie van de biljetweergave naar wens worden gewijzigd.

Hier staat bijvoorbeeld links op de monitor een orgel van HAUPTWERK en rechts de bladmuziek.
De bladmuziek strekt zich uit over de volledige hoogte van het scherm.
Om het formaat van het partituurweergavevenster te wijzigen,
sleept u gewoon de rand van het venster met uw muisaanraken en overal wijzigen.
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Om de notitieweergave in het venster aan te passen aan de grootte van het venster,
beweegt u de muis naar cijfers aanpassen.
Als u de linkermuisknop ingedrukt houdt op cijfers aanpassen,
kan het venster naar wens worden verplaatst.
Op deze manier kan de notitieweergave ook op een andere aangesloten monitor worden geplaatst.

Als een gewenste schaal is ingesteld,
dit kan worden opgeslagen door met de rechtermuisknop
op een van de opslaglocaties 1 t/m 6 te klikken.
De opgeslagen instelling wordt opgeroepen door met de linkermuisknop te klikken.
Aan elke titel in de titellijst kan dan een opslagplaats worden toegewezen (schaalvariant 1 ... 6).
en wordt weergegeven wanneer de titel wordt opgeroepen.
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Als u een veelgebruikte instelling in geheugen 6 heeft opgeslagen,dit
wordt toegewezen aan elke track wanneer FREZZE 6 is geactiveerd,
ongeacht welke schaal is opgegeven voor de titel in de titellijst.
In het hoofdvenster van het programma is er een menu-item schaal instellen.

Dit opent het volgende venster:
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Dit kan worden gebruikt om een schaal voor de volledige titellijst te specificeren.
Is de lijst met titels door een SET of een trefwoord zijn geselecteerd,
worden de specificaties alleen aan deze titels toegewezen.

U hebt toegang tot de PRESET's via PRESET's in de menubalk.
Er kunnen maximaal 20 presets worden gemaakt.
Als een PRESET wordt voorzien van titels, is het label van de bijbehorende knop zwart.
Voor lege PRESET's is het label grijs.
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In een PRESET kan een willekeurig aantal titels in elke volgorde worden opgeslagen.
De volgorde kan op elk moment worden gewijzigd, evenals de inhoud van een PRESET.
Klik met de rechtermuisknop op de bijbehorende PRESET om een PRESET te bewerken.
Nu wordt de PRESET geopend voor bewerking en aan de linkerkant
Alle titels van de actieve afspeellijst worden weergegeven.
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Dubbelklik op een titel in de titellijst om deze naar de PRESET te kopiëren.
Het wordt ingevoegd onder de blauw gemarkeerde titel in PRESET.
Door op de titelkolom te klikken, kunnen alle titels aan de PRESET worden toegevoegd.
De positie van een titel in PRESET kan naar wens worden gewijzigd met behulp van de pijltoetsen.
De PRESET kan een naam krijgen.

Met Preset print kan de inhoud van PRESET worden afgedrukt.
Het aantal nummers in de PRESET en de geschatte speelduur
van de gehele PRESET worden ook weergegeven.

Met
service@atmobyte.de
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Klik op de bijbehorende knop om een PRESET te starten.
Nu wordt de eerste titel van PRESET opgeroepen en de notities worden weergegeven.

Ein Klick auf next ruft sofort den nächsten Titel auf.
In diesem Button wird der im Preset folgende Titel angezeigt.
So kann man sich komplette Programme in den PRESETs zusammenstellen und bei Bedarf abrufen.
Über exit kann das PRESET jederzeit beendet werden.
Mit back wird der vorherige Titel aufgerufen.
Wenn man ein PRESET nicht mit dem ersten Titel beginnen möchte,
wählt man den Bearbeitungsmodus des entsprechenden PRESETs
und macht ein Doppelklick auf den gewünschten Starttitel.
Das PRESET wird jetzt ab dem Starttitel abgespielt.

Preset kopiëren
Als u een voorinstelling wilt kopiëren, sleept u de voorinstelling naar
de nieuwe voorinstelling terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt.
Vervolgens wordt de volledige inhoud en de naam van de voorinstelling gekopieerd.
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Met deze functie kunnen 3 afspeellijsten worden gevuld met MP3tracks en deze kunnen vervolgens naar believen worden afgespeeld.
Deze functie wordt opgeroepen via de MP3-knop in de bovenste menubalk.

De directory van de bestaande MP3-bestanden kan naar
wens worden geselecteerd, bijvoorbeeld van een USB-stick.
Met een dubbelklik op een titel in het linker selectievenster wordt
deze titel in de lijst rechts geselecteerd.Mit dem Button play wird
die gesamte Liste vom ersten Titel bis zum letzten Titel abgespielt.
Et afspelen kan echter op elk moment met stop worden beëindigd.
Dubbelklik op een titel in de MP3-lijst om het afspelen met deze titel te starten.
Het volume van het afspelen kan worden gewijzigd met de schuifregelaar - Volume +.
Audio Record
Met ATMObyte SEMPRA-Edition is het mogelijk om opnames te maken in WAV- of MP3-formaat.
De opnames worden opgeslagen in de submap \ MyRecords \ WAV of \ MyRecords \ MP3.
De bestaande MP3-bestanden in de \ MP3-submap worden niet gewijzigd of overschreven.
service@atmobyte.de
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De opnames kunnen direct worden afgespeeld ter controle en bijv. gekopieerd naar een USB-stick.
Als er opnames gemaakt moeten worden, moet deze functie Audio-record geactiveerd zijn.

De benodigde knoppen zijn dan zichtbaar naast de partituur.
Om de opname te kopiëren, selecteert u de opslaglocatie en bevestigt u.

Start een WAV-opname

Start een mp3-opname

Stop met opnemen

Speel de WAV-opname
(rechter muisknop - opname kopiëren)

Speel de mp3-opname
(rechter muisknop - opname kopiëren)
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Om de 0-db output van het SEMPRA-orgel op te nemen, sluit u
deze aan op de microfooningang van de ATMObyte computer.
Als er geen aparte ingang voor een microfoon is, gebruik dan een kleine USB-geluidskaart.

of vergelijkbaar.
De uitgang van de geluidskaart kan dan worden
aangesloten op een afspeelapparaat.
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Het opnameapparaat wordt ingesteld met Mod.

Met de sleutel
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Selecteer hier het juiste invoerapparaat.
In ons geval de USB-geluidskaart

Dann unter Geräteeigenschaften die richtige Lautstärke einstellen

Deze instelling hoeft maar één keer te worden gemaakt,
aangezien we zijn aangesloten op de 0db-uitgang van het orgel.
Een waarde van 60 is gunstig gebleken om overbelasting te voorkomen.
Ook het niveau van de signaaluitvoer van de USB-geluidskaart kan hier worden aangepast.

Een mogelijke verbinding tussen USB-geluidskaart en SEMPRA wordt hier getoond.
0db IN en 0db OUT bevinden zich aan de achterkant van de SEMPRA.
service@atmobyte.de
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presentatiemodus

De presentatiemodus maakt het mogelijk om SONG-Presetsgerelateerde informatie op een tweede monitor of beamer weer te geven.
Er moet een PDF-bestand zijn gekoppeld aan de titel in PDF\Display2. Deze
moet uit minimaal net zoveel pagina's bestaan als de titel SONG-Presets.
Als op de SEMPRA een SONG-Preset wordt opgeroepen, wordt de bijbehorende
pagina van de PDF in PDF\Display2 op de 2e monitor of beamer weergegeven.
Als er geen PDF voor de titel in PDF\Display1 is, is het raadzaam
om een PDF van 1 pagina te maken met informatie over de
titel. Dit is dan op elk moment beschikbaar voor de presentator.
Door op Presentatie te klikken, wordt de modus geactiveerd of gedeactiveerd.
Als de presentatiemodus actief is, verschijnt nu het menuitem Prsentatie in het geel in de bovenste menubalk Presentatie.

Presentatiemodus actief

Presentatiemodus gedeactiveerd

Als alternatief kan ook de toetscombinatie ALT + P worden gebruikt.
Om gebruik te kunnen maken van de presentatiemodus is de
aanwezigheid van een 2e monitor of een beamer absoluut noodzakelijk.
service@atmobyte.de
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Als de presentatiemodus is geactiveerd, worden automatisch
de volgende instellingen in het programma gemaakt:
- Het display is ingesteld op 1-zijdig
- Display2 is geactiveerd
- Toegang tot de 20 PRESETs is niet mogelijk
Als de presentatiemodus wordt verlaten, worden alle gemaakte instellingen gereset.
De presentatiemodus wordt gedeactiveerd wanneer ATMObyte wordt gestart.

Video
Voor elke titel kan een video worden gedeponeerd.
De video's staan altijd in de directory VIDEO.
Als er een video voor een titel is, gebeurt dit in de menubalk
met video weergegeven.
Klik op deze knop om het afspelen van de video te testen.
De ondersteunde formaten zijn: mp4.
Als u de video wilt starten met de titeloproep, dan Service-> Instellingen
om video automatisch vast te leggen.
Is een 2e scherm of projector aangesloten op de computer,
dus de video wordt hierop afgespeeld.
Als een video niet kan worden afgespeeld, komt dit door de ontbrekende codec voor dit formaat.
De ontbrekende codecs kunnen worden geïnstalleerd onder Service-> Instellingen -> VideoCodec.

Alle basisinstellingen worden gemaakt in het gedeelte SERVICE-> uitgebreid van het programma.
Dit heeft invloed op de MIDI-instellingen, het display en de STERMA-instellingen.
Evenzo kan een volledige back-up worden gemaakt
en er is de mogelijkheid van onderhoud op afstand door TeamViewer.
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Onder LICENTIE kan de LICENTIE-code worden ingevoerd en wordt de software de volledige versie

Met PDF handlelding wordt de PDF-handleiding opgeroepen.
Display2 schakelt over naar de notitieweergave in de map . \ PDF \ Display2.
Hierdoor kunnen verschillende notitie-afbeeldingen worden opgeroepen voor de titels in de titellijst 2.
Het kan b.v. in de map Display1 notities en in de map Display2 teksten met akkoorden.
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De basis MIDI-instellingen voor de SEMPRA-besturing staan in de
Programmaonderdeel SERVICE-uitgebreid gemaakt.

Voor de MIDI-aansluiting wordt het MIDI-kanaal ingesteld dat in het orgel is ingesteld.
In ons voorbeeld is dit kanaal 16 voor SEMPRA.
De USB-MIDI-adapter die in dit geval wordt gebruikt, is een Roland UM-ONE.
Dit wordt geselecteerd als een MIDI IN-apparaat en als een MIDI OUT-apparaat.
Als een andere adapter wordt gebruikt, is deze geselecteerd.
De registratieaanroep van het aangesloten toetsenbord gebruiken
het enige wat u hoeft te doen is de MIDI-instelling van de SEMPRA als volgt te wijzigen:
De vereiste instellingsoptie is toegankelijk via de MENU-knop op de SEMPRA:
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Selecteer nu Parts & MIDI

selecteer vervolgens MIDI

Selecteer de verbinding die op het orgel (achter) wordt gebruikt als de MIDI-verbinding.
MIDI 1 en MIDI 2 zijn daar beschikbaar.
Gewoonlijk wordt MIDI 1 gebruikt.
Als MIDI-kanaal 16 wordt gebruikt, zijn de volgende instellingen van toepassing op de SEMPRA:
Wijziging voorinstelling MIDI-IN-kanaal 16
service@atmobyte.de
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Wijziging voorinstelling MIDI-OUT-kanaal 16
STERMA-lijst
In het SERVICE-> uitgebreide gedeelte van het programma
kan worden bepaald of aan het einde van het programma
er moet een STERMA-lijst worden gemaakt.
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Activeer hiervoor de schakelaar Create STERMA list aan het einde van het programma.
Vervolgens wordt aan elk einde van het programma, na een
zoekopdracht, een lijst met de afgespeelde nummers opgeslagen.
Alle aangemaakte STERMA-lijsten worden opgeslagen met de datum en tijd.
Als er een lijst moet worden afgedrukt, kan dit met de knop STERMA-lijst afdrukken.
De lijst kan nog worden bewerkt voordat deze wordt afgedrukt.
In de gemaakte lijst staan de muzikant (en), de organisator,
Vermeld de datum van het evenement en alle afgespeelde titels
Lijsten die niet langer nodig zijn, kunnen worden verwijderd met de verwijderknop.

Schaalbare notities
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Deze optie is handig bij gebruik van Hauptwerk.
PDF-map

De directory van de pdf's kan nu vrij worden gekozen.
De pdf-bestanden kunnen bijvoorbeeld ook op een USB-stick staan.
Het is belangrijk dat de structuur PDF\Display1 en PDF\Display2 behouden blijft.
De directory wordt gewijzigd onder SERVICE>instellingen met een klik op de PDF-map.

Een wijziging is alleen mogelijk
als een juiste PDF-map
is beschikbaar.

De gebruikte PDF-map wordt altijd boven de titellijst weergegeven.

accessoires
Bluetooth - voetschakelaar
USB - voetschakelaar
Microsoft Display Adapter
Bluetooth - voetschakelaar
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PageFlip Dragon

PageFlip Firefly

Deze voetschakelaar - PageFlip Dragon - kan zowel via Bluetooth als via USB worden aangesloten.
Het is vrij programmeerbaar via Bluetooth. Als de voetschakelaar
alleen moet worden gebruikt om pagina's om te slaan,
dus het type - PageFlip Firefly - dat ook via Bluetooth kan worden verbonden, is voldoende.
De voetschakelaars zijn ook voorgeprogrammeerd voor ATMObyte
Sempra Edition en worden aangeboden met de software.
Met de PageFlip Dragon is het b.v. de volgende mogelijk:
Selecteer titel
service@atmobyte.de
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Titels oproepen
Pagina omslaan
speel verschillende Tusch's
etc.
Neem voor verdere vragen contact op met de fabrikant van
ATMObyte Sempra Edition (info@alpha-medialine.de).
USB - voetschakelaar

Functie in het programmaonderdeel Opmerkingen:
Linker voettoets: Titellijst achteruit bladeren
Rechter voettoets: titellijst vooruit bladeren
Middelste voetschakelaar: titels oproepen

Functie voor nootweergave:
Linker voetschakelaar: om achteruit te bladeren naar de vorige track of noten
Rechter voettoets: volgende nummer of noten scrollen vooruit
Middelste voetknop: start geluid of volgende nummer

De software is dus ook zeer geschikt voor muzikanten die geen toetsenbord gebruiken
maar willen toegang hebben tot een grote pool met notities
op de computer, b.v. Accordeonist of saxofoonspeler etc.
Als de voetschakelaar alleen nodig is om de noten te draaien,
is er ook een voetschakelaar met 2 knoppen beschikbaar.
De voetschakelaars zijn voorgeprogrammeerd voor ATMObyte
Sempra Edition en worden aangeboden met de software.
Microsoft wireless Display Adapter
Met behulp van een Microsoft wireless beeldschermadapter kan
een projector of een extra monitor op de pc worden aangesloten
Als een video behorende bij de titel handmatig of met geactiveerde video automatisch
wordt opgeroepen, wordt deze altijd op de projector of op de extra monitor weergegeven.
Om dit te doen, moet de Microsoft Diaplay-adapter worden aangesloten op de HDMIingang van de projector of monitor. De USB-stekker van de adapter wordt gebruikt voor
service@atmobyte.de
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de stroomvoorziening en wordt, indien beschikbaar, aangesloten op de USB-aansluiting
op de projector of monitor. Anders wordt de stroom geleverd via een USB-plug-in voeding.
Als alles is aangesloten en de projector of monitor is
ingeschakeld, wordt de adapter op het scherm weergegeven.
De verbinding met de projector of monitor kan nu tot stand
worden gebracht via SERVICE -> Wireless Display Adapter.

ATMObyte Sempra Edition draait op alle Windows-systemen van Win XP, zelfs onder Win 10.
ATMObyte Sempra Edition werkt ook op MAC-systemen,
maar VMware Fusion moet vooraf worden geïnstalleerd.
Er is geen speciale stroomvoorziening van de pc vereist.
De standaardcomputers die vandaag worden aangeboden, voldoen aan de vereisten van de software.
De beste manier om ALL IN ONE PC's te gebruiken is met een touchscreen.
Je hebt maar één apparaat.
Deze pc's zijn verkrijgbaar in verschillende formaten.
Voor een vaste installatie op het starttoetsenbord kan dit een iets groter scherm zijn, ongeveer 23 ".
Onderweg is een netbook van ongeveer 13 "voldoende.

Tips en trucs

Om de interne helpdocumentatie te gebruiken), zijn er 2 mogelijkheden.
De eerste optie is om op F1 op het toetsenbord te drukken.
De tweede mogelijkheid is de oproep via Service-> Help in de menubalk.

service@atmobyte.de

pagina 57 van 70

.

+49 033604 63166

Hoe kan ik de rechter muisknop simuleren met een vinger op een aanraakscherm?
Heel simpel.
Laat uw vinger op de gewenste positie van het scherm (ongeveer 1 seconde),
totdat een markering zichtbaar wordt rond de vinger (Win7 een vierkant, Win8 en Win10 een cirkel).
Dit is in principe van toepassing onder Windows en niet alleen voor ATMObyte Sempra Edition.
onderhoud op afstand
In het gedeelte SERVICE-> Instellingen kan worden uitgebreid met een
Klik op Online Support om verbinding te maken met internet.
Vervolgens wordt het externe onderhoudsprogramma TEAMVIEWER gestart.
Dit maakt directe hulp via internet mogelijk.
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Voer opmerkingen in bladmuziek in
De bestaande PDF-notities in ATMObyte kunnen
eenvoudig worden aangevuld met extra annotaties etc.
Selecteer hiertoe de titel, maar roep de noten nog niet op en druk op F10 op het toetsenbord van de pc.
Nu wordt het PDF-bestand met de notities geopend met het PDF-programma,
dat is ingesteld als het standaardprogramma onder Windows.
Over het algemeen is dit b.v. de gratis Acrobat Reader.
Meer aan te bevelen is het gratis programma FOXIT READER.
Natuurlijk kan elk ander PDF-programma met de bewerkingsfunctie worden gebruikt.
Draai notities met SEMPRA

Knopmacro's maken en toewijzen op de SEMPRA
om de noten in ATMOBYTE om te zetten
U kunt b.v. de tuimelschakelaar, de F-toets onder het display of - indien aanwezig - de
Gebruik de pistons van uw SEMPRA om de noten in
ATMOBYTE te veranderen. Om dit te doen, stelt u in
Voeg eerst twee knopmacro's in: één om vooruit te bladeren, één om terug te bladeren en te ordenen
wijs deze macro's toe aan de gewenste (voet) schakelaars.
We nemen de nodige instellingen in het menu Knoppen en
bedieningselementen - Knopvoorinstellingen bewerken
SEMPRA. Roep eerst dit menu op:
#

Roep het BMC-menu van de SEMPRA op met de MENU-knop
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#

Selecteer in het menu de knop & controller en vervolgens in het submenu het item
Bewerk knop preset. Dit brengt u naar het overeenkomstige bewerkingsmenu.
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Aan de linkerkant kunt u de
knop selecteren waaraan u een
nieuwe functie wilt toewijzen.
Door op het corresponderende
veld te tikken, wordt het
gemarkeerd (paarse weergave).
U kunt door de knoppenlijst
bladeren
met
de
twee
pijltjestoetsen onder de lijst. In
ons voorbeeld willen we de
functies voor het draaien van
de noten aan de twee swellschakelaars toewijzen.
Daarom hebben we in de lijst
al de knop "Dorpel 1 links"
geselecteerd:

Nu moeten we eerst de macro's met twee knoppen maken om vooruit en achteruit te scrollen, zodat
we kunnen ze dan toewijzen aan de tuimelschakelaars:

Raak de knop F7 Macro Edit
onder het scherm aan.
#
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·#
De macro-editor wordt
geopend. Allereerst is de instelling
van de macro die momenteel
aan de geselecteerde knop is
toegewezen te zien (in ons
voorbeeld "FX-Rotor"):

·#
Selecteer het veld Naam en
voer een naam in voor de nieuwe
te maken drukknopmacro. Eerst
willen we de macro maken om de
noten terug te scrollen, dus hier
geven we b.v. de naam "Notes -".

·#
In het veld Type definiëren
we nu het functietype voor de
macro. Omdat ATMOBYTE het
draaien van de noten via bepaalde
MIDI-controllers bestuurt, voeren
we hier het type controller in dat
wordt verzonden.
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·# In het veld Schakelmodus kunt
u bepalen of de knop later als knop
(+/- polariteit) of als schakelaar
(+/- polariteit) moet functioneren.
Voer het type schakelaar + in voor
de functie voor het omslaan van
pagina's.

Nu moeten we nog de controller selecteren die later
wordt aangesloten wanneer de knop wordt ingedrukt
Het ATMOBYTE-programma moet worden verzonden.
ATMOBYTE gebruikt het om vooruit en achteruit te bladeren
de twee MIDI-controllers nr. 96 Data increment (vooruit scrollen) of nr. 97 op de nootpagina's
Gegevensverlaging (pagina terug).

·#
Omdat we eerst de macro
voor de terugschuiffunctie willen
maken, selecteren we controller
nr. 97 met behulp van het
datawiel.
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Het laatste wat
we
moeten
doen
is
de
bestemming specificeren, d.w.z.
de MIDI-interface waarlangs de
macro later de controller moet
sturen. Hier selecteren we de
MIDI-interface waarmee de pc
met de ATMOBYTE-software is
verbonden met de SEMPRA In
ons voorbeeld dit is de MIDI Out
1-aansluiting, dus we selecteren
de MIDI 1-interface als de
bestemming.
#

Als in uw geval de pc (bijv. Ook een Cloud Studio met ATMOBYTE) met het orgel is verbonden via
een andere MIDI-interface, selecteert u de overeenkomstige invoer als bestemming (MIDI 1, MIDI 2, USB
MIDI 1 ... 8).
#

Opmerking: de andere velden hoeven niet te worden gewijzigd.

We hebben nu alle instellingen gemaakt voor onze knopmacro "Notities -" en kunnen dat doen
Sla nu de nieuwe macro op een vrije positie op in de macrolijst van SEMPRA:

·# Druk op de STORE-knop om
het opslagproces te starten. De
lijst met beschikbare knopmacro's
verschijnt op de display.

·#
Gebruik het datawiel
om een vrije positie in de lijst
te selecteren en bevestig met
ENTER. De macro "Notes -" wordt
op de corresponderende positie
opgeslagen.

Nu kunnen we ook de tweede macro maken om door de notities te scrollen. Als basis
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we kunnen de macro gebruiken die nog steeds in de editor wordt aangeroepen om terug te scrollen.
We hoeven alleen de relevante parameters aan te passen en vervolgens de macro weer onder één
sla de nieuwe naam op in een andere vrije macro-positie.

Tik op het veld Naam
en verander de naam voor de
brede macro, in ons voorbeeld
veranderen we eenvoudig van
Notes naar "Notes +" (vooruit
scrollen).
#

Nu moeten we nog de
controller voor de functie "Scroll
forward" selecteren en het veld
Controller wijzigen in de invoer
096: Data increment.
#

Alle andere parameters, zoals Het type, de schakelmodus
en de bestemming kunnen ongewijzigd blijven.
Dien je kandidatuur hier in dezelfde parameters als
hiervoor voor de macro "Notes -" om terug te scrollen.
We kunnen nu ook de nieuwe macro "Notes +" opslaan:
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Druk op de STORE-knop om
het opslagproces te starten. De
lijst met beschikbare knopmacro's
verschijnt op de display.
#

Gebruik het datawiel
om een vrije positie in de lijst
te selecteren, bijv. direct onder
of boven de eerder opgeslagen
macro en bevestig met ENTER.
#

De macro "Notes +"
wordt op de geselecteerde positie
opgeslagen.
#

We hebben nu de twee macro's gemaakt om vooruit en
achteruit door de notities te bladeren in ATMOBYTE.
Nu moeten we deze natuurlijk nog toewijzen aan de gewenste foot- of F-knoppen en deze
Sla vervolgens de toewijzing op als een knopvoorinstelling:
In ons voorbeeld willen we de linker tuimelschakelaar met "Notes -" om terug te scrollen en
wijs de rechter tuimelschakelaar toe aan "Notes +" om vooruit te bladeren.

·#
De knop "Sill 1 left" is al
geselecteerd (paars gemarkeerd).
Tik anders op de gewenste knop in
de lijst.
·#
Selecteer nu de gewenste
macro in de lijst met macro's, in dit
geval Notes - en druk vervolgens
op de F5-toets <- onder het display
of op de ENTER-toets.
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·#
De macro wordt toegewezen
aan de geselecteerde knoppositie
in de lijst aan de linkerkant.

·#
Raak nu in de lijst aan de
linkerkant de knop aan waaraan u
de Notes + -functie voor scrollen
wilt toewijzen, in ons voorbeeld is
dit de knop "Swell 1 right".
Wijs op dezelfde manier de macro
"Notes +" toe aan deze knop.

Stel MIDI-kanalen in voor macro's met drukknoppen
Misschien is het je al opgevallen bij het toewijzen van de twee macro's aan de tuimelknoppen,
dat de velden in de Part-kolom naast de twee nieuw toegewezen drempel plotseling wisselen
geactiveerd. Ook hier zien we het doel, d.w.z. de MIDI-interface waarmee de
overeenkomstige functie kan later worden verzonden bij gebruik van de knop, en ook de
respectievelijke MIDI kanalen 1… 16. Er kan dus een
apart MIDI-kanaal zijn voor elk van de twee knoppen
via welke de controllerfunctie vervolgens wordt geactiveerd wanneer de wipschakelaar wordt ingedrukt
verzonden worden.
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·
Stel kanaal 16
in voor beide tuimelknoppen
in de overeenkomstige velden,
want
ATMOBYTE
is
zo
voorgeconfigureerd dat het de
controller verwacht voor de
bladmuziek op dit kanaal.
#

Bewaar knop preset
We hebben nu alle benodigde instellingen gemaakt en kunnen nu de nieuwe toewijzing gebruiken
Opslaan als een vooraf ingestelde knop. Als u de instelling
heeft gemaakt in een bestaande drukknopvoorinstelling
u hoeft alleen maar op de STORE-knop te drukken, de preset-knop die u wilt overnemen
wilt bijwerken in de lijst die verschijnt en opslaan met ENTER
bevestigen.
Als u de naam wijzigt voor de knopvoorinstelling die moet worden bijgewerkt, of een nieuwe
Als u de knopvoorinstelling op een vrije positie wilt opslaan, moet u nu eerst een verstandige aanmaken
Wijs een naam toe aan de nieuwe drukknopvoorinstelling:

·#
Tik aan de rechterkant op het
veld Naam voorinstelling wijzigen.
Er verschijnt een tekstinvoervak.
# Typ een naam in het vak, zoals
"Notes zwellen op"

·# Bevestig uw invoer met ENTER.

Nu kunnen we eindelijk de nieuwe drukknopvoorinstelling opslaan onder de geselecteerde naam:
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·#
Druk op de STORE-knop
op het bedieningspaneel om het
opslagproces te starten.
·#
Selecteer in de lijst die
verschijnt een vrije vooraf ingestelde
knoppositie (of een die al is
toegewezen, als u deze wilt opslaan
met de nieuwe instelling).
.
·# Bevestig uw invoer met ENTER.

De nieuwe knoppreset is nu opgeslagen en kan op de gebruikelijke manier worden opgeroepen
en gebruikt.
Roep een notitiebestand met meerdere pagina's op in
ATMOBYTE en druk beurtelings op de twee toetsen
Tuimelschakelaar. Als u alle instellingen correct heeft gemaakt en opgeslagen, zou u dat moeten doen
de rechterschakelaar scrolt één (dubbele) pagina elke keer dat erop wordt gedrukt, de linker
Schuif de tuimelschakelaar dienovereenkomstig terug.
Druk de titellijst af
Er is geen directe afdrukoptie voor een titellijst.
Maar er is nog een kleine omweg.
! Ga naar het gebied Voorinstellingen
2. Klik met de rechtermuisknop om een lege voorinstelling te openen en deze te bewerken
3. Klik op "Alle titels toevoegen aan de PRESET"
4. Geef de preset een naam - dit betekent de naam van de titellijst
5. Druk nu de preset af.
Nu heb je een afdruk van de huidige titellijst.
Als u eerder een SET of trefwoorden in de titellijst heeft geselecteerd,
De bovenstaande functie kan natuurlijk worden gebruikt om de geselecteerde titellijst af te drukken.
Hauptwerk
Als het programma wordt gebruikt in combinatie met Hauptwerk, is de optie Schaalbare notities..
Deze functie staat in SERVICE / INSTELLINGEN.
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De noten worden normaal gesproken over het hele scherm
weergegeven en bestrijken zo het programma Hauptwerk.
Om dit te voorkomen, opent u Hauptwerk en plaatst u het programma zo dat de orgelzetters
onderaan het scherm staan.Dan activeer je de schaalbare optie Notities.Nu kan het bladmuziek
naar wens worden verplaatst en geschaald om vrije ruimte op het scherm te hebben voor Hauptwerk.
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