
Handleiding Audio Notetaker 

Dubbelklik op het icoon om Audio Notetaker te openen. Na het openen verschijnt er het 
openingsscherm waarbij je de keuze kunt maken voor het openen van een nieuw project, of 
een bestaand project. Bij het openen van een nieuw project kun je kiezen om te beginnen 
met een geheel blank project, maar je kunt er ook voor kiezen om bij een nieuw project 
direct al een audiobestand of dia slides te importeren vanaf je laptop of computer. 

Wanneer een Notetaker project is geopend zie je een werkveld wat verdeeld is in drie 
vlakken, links het gedeelte voor afbeeldingen, in het midden het notitie gedeelte en rechts 
het audio gedeelte. Bovenin bevindt zich de werkbalk, om een nieuw project te openen klik 
je linksboven op het boekje en op het icoontje met het blanco A4’tje. Om een bestaand 
project te openen klik je op het folder icoontje linksboven, voor het opslaan van projecten 
klik je op het icoontje met de geheugenkaart in de opties. Verder kun je projecten uitprinten 
door op het print icoontje te klikken. 

Voor het importeren van audiobestanden, PowerPoint dia’s en plaatjes uit pdf-bestanden 
klik je op importeren in de werkbalk. Wanneer je op importeren hebt geklikt kun je kiezen 
tussen importeren van audio, images en slides. Na het soort bestandstype verschijnt je 
bestand of in audio of afbeeldinggedeelte waarna je het kunt linken aan een bepaald 
audiogedeelte, hierdoor krijg je duidelijke en overzichtelijke aantekeningen. Om zelf een 
audio opname te maken klik je linksboven op het rode opname icoontje. Voor het maken 
van foto’s kun je naast de opname knop op de camera klikken. 

Verder kun je aan de rechter kant ervoor kiezen om audiogedeeltes en teksten een bepaalde 
kleur te geven, hiermee kun je een aantekening nog overzichtelijker maken.  

Voor het afspelen van audiobestanden kun je in de werkbalk gebruik maken van de 
audiospeler. In deze audiospeler kun je het bestand afspelen en pauzeren, de 
afspeelsnelheid veranderen en het volume aanpassen.  

 

Verder heeft Notetaker nog een spraakfunctie, hiermee aantekening voorgelezen worden. 
Om gebruik te maken van deze functie klik je op ‘'speak’' boven in de werkbalk. 

Wanneer een project is opgeslagen wordt deze als volgt weergegeven: Titel, datum, 
onderwerp en collegedocent. 


