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Na aanschaf van AmberScript kan je bij het overzicht van jouw bestellingen bij SURFspot
een link vinden die je naar de website van AmberScript brengt. Om deze link te vinden
log je op SURFspot, klik je op ‘Mijn SURFspot’ en selecteer je ‘Bestellingen’ uit het menu.
Je kan ook direct klikken op de volgende link om op dezelfde pagina uit te komen:
https://app.amberscript.com/register
Door deze link aan te klikken kom je terecht op de onderstaande pagina. Via deze pagina
kan je een account aanmaken bij AmberScript om de software mee te gebruiken. Klik na
het invullen van de gegevens op ‘Sign up’.
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Nu is jouw account aangemaakt, maar moet je nog enkele persoonlijke gegevens invullen
op het volgende scherm. Klik op ‘Opslaan’ nadat je deze velden hebt ingevuld.

Hierna kom je op het hoofdscherm van AmberScript terecht. Met jouw bestaande account
kan je al gebruik maken van de gratis versie met een tegoed van 30 minuten. Als je een
code hebt ontvangen voor langer gebruik (bv. voor een uur, 5 uur of 10 uur), dan kan je
deze invullen door te klikken op jouw accountnaam in de rechter bovenhoek.
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Je krijgt nu een menu te zien met verschillende opties. Kies in dit menu voor “Wissel
coupon in”

Vervolgens krijg je een venster te zien waar je de code kan invullen. Klik op ‘Sturen’ na
de code te hebben ingevuld.
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Nadat de code is ingevuld, zal de extra tijd automatisch worden opgeteld bij de 30
minuten van de gratis versie. Het totale aantal uren en/of minuten zal te zien zijn op de
locatie waar de pijl naartoe wijst.

Je kan nu aan de slag met AmberScript!
Kijk voor basis tips voor het gebruik van de software op de volgende pagina.
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AmberScript: Gebruik van de software
Belangrijk om te weten: door een bestand te uploaden gaat er direct tijd af van het totale
aantal minuten dat je tot jouw beschikking hebt.
In het voorbeeld hieronder is er via ‘Bestand uploaden’ een .mp3 bestand toegevoegd, en
nog voordat het bestand is getranscribeerd zijn de minuten al afgehaald van het totale
tegoed. Zorg er dus goed voor dat je meteen het juiste bestand upload.

Als je liever eerst ziet hoe de software te werk gaat voordat je gebruik maakt van jouw
tegoed, dan hoef je alleen maar te klikken op het demo .wav bestand.

De demoversie opent zich direct en je krijgt een uitleg over het gebruik van de software.
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