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Over deze handleiding
Is dit de juiste handleiding voor u?
De Complete Dynamics documentatie is beschikbaar in een groot aantal varianten.
We hebben verschillende handleidingen voor verschillende programma configuraties.
Programma editie: Browser, Praktijk, Master.
Computer type: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
Meerdere internationale talen.
De juiste handleiding is precies aangepast aan uw situatie.
Als u denkt dat u niet de perfecte handleiding in handen hebt, ga dan naar onze website www.completedynamics.com, onderdeel
Documentatie, en download uw handleiding daar.

Vertalingen
Waneer we een nieuwe versie van Complete Dynamics vrijgeven, is de Engelse handleiding altijd bijgewerkt.
Het maken van de vertalingen van de gewijzigde tekst kan wat extra tijd kosten.
Delen van de handleiding die nog niet vertaald zijn, tonen de originele Engelse tekst, afgedrukt in deze stijl.
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Welkom
Welkom bij Complete Dynamics - Browser editie.
Het Complete Dynamics programma biedt u de ultieme ervaring in het lezen en bestuderen per computer van het Complete Repertory.
Onder professionale homeopaten is het Complete Repertory wereldwijd geroemd om zijn volledigheid, nauwkeurigheid en de
hoeveelheid erin verwerkte oorspronkelijke bronnen van informatie.
Het programma is beschikbaar voor Apple macOS ®, Microsoft Windows ®, Linux ®, Apple iOS ®, Android ®.
Met de Browser editie kunt u het volledige Complete Repertory lezen en bestuderen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.
Deze pagina's zijn bedoeld om u wegwijs te maken in het programma.
We raden u aan te beginnen met het onderdeel Aan de slag, dat een overzicht geeft van de verschillende mogelijkheden.
We hopen oprecht dat Complete Dynamics een verrijking zal zijn voor uw homeopathische leven, of u nu een praktijkhouder bent,
student, docent of onderzoeker.
Het Complete Dynamics ontwikkel team:
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Aan de slag
Intuïtitief ontwerp
Complete Dynamics is ontworpen om op een intuïtieve manier gebruikt te worden, door mensen die een professionele achtergrond
hebben in de homeopathie.
Sommige onderdelen van het programma kunnen veel effectiever gebruikt worden als u een paar handigheidjes aanleert.
Dit geldt vooral voor het gebruik van het Spring naar veld en het Vind veld. Neem gewoon even de tijd om de hulpteksten over deze
onderwerpen door te lezen, om u zo de krachtige mogelijkheden eigen te maken. Het is een paar minuutjes van uw tijd best waard...

Gebruik van de muis
Uw computermuis of -aanraakvlak kan gebruikt worden om snel de meest gangbare taken uit te voeren, of om extra informatie op te
roepen.
Zodra de muis verandert in een handje , zal klikken een actie uitvoeren op het onderdeel waar de cursor boven staat. Als voorbeeld:
Klikken op een verwijzing in het boek, zal onmiddellijk een sprong maken naar de repertorium rubriek waarnaar verwezen wordt.
In bepaalde gevallen kan dubbelklikken gebruikt worden om gedetailleerd informatie te krijgen over het onderdeel waarop geklikt is. Als
voorbeeld: Dubbelklikken op een remedie in het boek, roept een venster op met gedetailleerde informatie.
Het schuifwieltje kan gebruikt worden om snel door de rubrieken van het boek heen te bladeren. Als uw muis of aanraakvlak horizontaal
schuiven ondersteunt, kan deze functie gebruikt worden om snel door de pagina's van het boek heen te bladeren.

Gebruik van het toetsenbord
Het toetsenbord kan gebruikt worden om snel toegang te krijgen tot de meest gangbare functies. Het heen en weer schakelen tussen
toetsenbord en muis wordt hiermee sterk beperkt.
U kunt het toetsenbord gebruiken om snel door het boek te navigeren, of menu opties kiezen met sneltoetsen. Als u het menu opent, ziet
u de sneltoetsen genoemd naast de verschillende menu opties.
Voor een overzicht van Sneltoetsen, zie Sneltoetsen.

Popup menu's
In veel situaties geven popup menu's snel toegang tot handige functies. Rechts klikken opent het popup menu (Mac: ctrl-Klik).
Voorbeeld:

Tab bladen
De hoofd modules van Complete Dynamics zijn toegankelijk via zogenaamde tab bladen. Om een module te openen klikt u op de tab,
kiest het uit het menu (Beeld optie), of met een toetsenbord sneltoets.
In de Browser editie zijn deze Index, Boek en Vinden.

De Index module geeft snel toegang tot de verschillende hoofdstukken van het boek, zowel in tekst als middels plaatjes. Zie hulp
onderdeel Index module voor details.
De Boek module toont het Complete Repertory boek. U kunt het lezen zoals u een gedrukt boek leest, maar er ook in een meer compacte
vorm naar kijken. Zie hulp onderdeel Boek module voor details.
De Vinden module biedt u zeer krachtige mogelijkheden voor het vinden van rubrieken en geneesmiddelen in het boek. Zie hulp
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onderdeel Vinden module voor details.

Knoppenbalk
Aan de bovenzijde van het scherm geeft een knoppenbalk snelle toegang tot veel gebruikte functies.

Klik op een knop om de functie te activeren. Beweeg de muis erover heen om een korte beschrijving te krijgen van waar de knop voor
dient.
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Licentie
Hoe schaft u een licentie aan
Om een van onze commerciële licenties aan te schaffen, kunt u direct naar onze Internetwinkel gaan via de volgende menu opties:
- om een licentie te kopen voor de Praktijk Editie. (Menu optie Help / Koop licentie).
- om een vertaalde versie te kopen van het Complete Repertory. (Menu optie Help / Koop vertaling van Complete Repertory).
Betalingen kunnen veilig en gemakkelijk gemaakt worden via PayPal, met uw credit card of via een bankoverschrijving (mogelijkheden
verschillen per land).
Nadat de betaling ontvangen is, worden uw licentie informatie en uw faktuur naar u toegestuurd per email.

Licenties en prijzen
Commerciële licenties voor Complete Dynamics kunnen aangeschaft worden op basis van een abonnement.
U kunt zich abonneren voor een korte periode, bijvoorbeeld een maand, of voor langere periodes. Hoe langer de periode die u aanschaft,
hoe aantrekkelijker de prijs is.
Uw abonnement geeft recht op:
Onbeperkt gebruik van Complete Dynamics op een enkele computer. Gebruikt u zowel thuis als in de praktijk een computer, of
ook nog een laptop? Geen probleem, het is inbegrepen in de prijs(zie onderdeel Extra licenties verderop).
Gratis nieuwe versies van het programma. We voegen voortdurend nieuwe functies toe. Geen extra kosten, het is inbegrepen in
de prijs.
Gratis nieuwe versies van het Complete Repertory. Zodra een nieuwe versie van Complete Repertory beschikbaar is, bent u de
eerste die hem in huis heeft, zonder extra kosten.
Gratis technische ondersteuning. Wij geloven dat programma's het moeten doen zonder problemen. Dit betekent dat onze
technische ondersteuning veel verder gaat dat wat u bij andere bedrijven ervaart. Wij luisteren naar u en lossen uw probleem op.
Snel en zonder kosten.
Merk alleen op dat onze ondersteuning niet over uw computer en zijn besturingssysteem gaat, zoals Windows. Wij ondersteunen
onze programma's maar laten Microsoft haar eigen programma's ondersteunen. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Welke Editie heb ik nodig?
Het hangt van uw wensen af welke Editie u nodig hebt, de gratis Browser Editie, of de betaalde Praktijk Editie.
Browser Praktijk Master
Index
Boek
Taal wisselen
Meerdere talen
Vinden
Casus
Analyse
Materia Medica
Repertorium Editor
Repertorium selectie
Repertorium index
Grafisch repertorium
Remedie suggesties
Markeren zoekresultaten
Vinden in Materia Medica
Synoniemen
Analyse formules
Analyse filters
Materia Medica Editor
Rijken analyse
Differentiële diagnose
Geavanceerde opties

Index module, voor gemakkelijke interactieve ingang.
Lezen van het volledige Complete Repertory.
Wisselen tussen twee talen van het repertorium.
Twee talen van het repertorium kunnen tegelijkertijd getoond
worden.
In het reportorium vinden van remedies en rubrieken.
Casus Beheer, voorschriften, afdrukken.
Analyse ("repertorisatie") functionaliteit.
De Materia Medica module.
Maak uw eigen toevoegingen in het repertorium.
Definieer uw eigen repertorium filter, zoals het selecteren van
auteurs.
Sneller vinden van rubrieken, met een speciale repertorium index.
Een grafische weergave van de relaties tussen repertorium
rubrieken.
Suggesties voor aanvullende remedies, op basis van remedies in
gerelateerde symptomen.
Markeren van de zoekresultaten in Repertorium of Materia
Medica.
Zoek in de Materia Medica boeken.
Zoeken met woordsynoniemen.
Definieer uw eigen formules voor een analyse.
Geavanceerd filteren van analyse resultaten.
Bewerken van uw eigen Materia Medica.
Analyse gebaseerd op Rijken en Families.
Een krachtige module om u te helpen remedies te differentiëren.
Diverse andere opties voor de meer ervaren en veeleisende
professional.
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Prijzen
Voor licentie prijzen bezoekt u onze internet pagina's www.completedynamics.com, onderdeel Prijzen (of: Pricing).

Extra licenties
U bent gerechtigd om Complete Dynamics te gebruiken op meer dan een computer die u bezit.
Na het aanschaffen van een licentie, kunnen we u extra licenties sturen voor uw andere computer(s). Hiervoor hebben we het Licentie
Nummer van uw andere computer(s) nodig. U vindt de Licentie Nummers in het venster achter Menu / Help / Gebruiker en licentie op de
andere computer(s).
Stuur ons de extra Licentie Nummers, en wij sturen u aanvullende licentie informatie per email. U kunt contact met ons opnemen via het
menu, met Menu / Help / Algemene reacties.
Er gelden een paar beperkingen. U hebt het recht om uw licentie te gebruiken op:
- een computer in uw praktijk
- een computer thuis
- een laptop.
Als uw situatie anders is, neem dat contact met ons op en we zoeken samen met u naar de juiste oplossing.
Uw licentie is persoonlijk, en kan alleen gebruikt worden door uzelf, uw personeel of familieleden die voor u werken.
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Index module
De Index module openen
Ga naar de Index module door te klikken op de Index tab. (Menu optie Beeld / Index, ⌘-I).

Het gebruik van de Index module
De Index module biedt u de mogelijkheid om snel toegang te krijgen naar de belangrijkste onderdelen van het repertorium.
Het is verdeeld is drie gebieden:
- het linker gedeelte is een index naar de verschillende hoofdstukken van het repertorium,
- het middelste gedeelte is een grafische index,
- het rechter gedeelte is een snelle index naar vaak gebruikte rubrieken.
Beweeg de muis over de tekst of plaatjes. Waar een keuze gemaakt kan worden, verandert de aanwijzer in een handje
bijbehorende actie uit te voeren. Klik om een onderdeel om de bijbehorende actie uit te voeren.

. Klik om de

Meerdere repertoria gebruiken
Indien u een licentie heeft voor aanvullende repertoria, laat de index ook de naam van het repertorium zien.
Complete Repertory (...)
Wanneer u op de naam van het repertorium klikt, wordt het volgende repertorium geselecteerd en ziet u de hoofdstukken ervan.
Er is ook een popup-menu, waarin u direct een repertorium kunt selecteren.
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Boek module
De Boek module openen
Ga naar de Boek module door te klikken op de Boek tab. (Menu optie Beeld / Boek, ⌘-B).
In het volgende voorbeeld is het boek geopend op de rubriek Mind; Anxiety; flushes of heat, with.

De weergave van het boek past zich automatisch aan wanneer u de grootte van het venster verandert.
Als u het venster groter maakt, zal het boek getoond worden in een fraaie weergave van een opengeslagen boek:
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Remedies en Verwijzingen
Een rubriek bestaat uit een tekst, gevolgd door Remedies en Verwijzingen.
Remedies kunnen getoond worden in 4 graden.
De graden worden onderscheiden door ze te tonen met verschillende tekststijlen
en kleuren.
In dit voorbeeld zijn deze:
- graad 4: CHAM, LYC. - graad 4: CHAM, LYC.
- graad 3: ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR, etc. - graad 3: ABIES-N,
ACON, ANAC, ANDROC, AUR, etc.
- graad 2: Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph. - graad 2: Alco, Bung-f,
Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.
- graad 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - graad 1: agath-a, agki-p, aloe,
am-c, am-m, etc.
Verwijzingen naar andere rubrieken volgen direct op de lijst met Remedies. In dit
voorbeeld zijn er 10 verwijzingen.
Klik eenvoudigweg op een Verwijzing om naar de betreffende rubriek te springen.

Volledige of compacte weergave
Verbergen van remedies en verwijzingen
In de compacte weergave worden alleen de rubrieken getoond, met het aantal remedies dat ze bevatten; de remedies en verwijzingen
worden verborgen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte op het beeldscherm. (Menu optie Beeld / Remedies / Toon
remedies, Knoppenbalk knop ). Gebruik de spatiebalk om te wisselen tussen de volledige en de compacte weergave.
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Wanneer u twee keer snel op de spatiebalk drukt, worden ook de verwijzingen weggelaten, zodat u alleen de rubrieken ziet. Om alle
remedies en verwijzingen te verbergen of weer te tonen, dubbelklikt u ergens op de witte ruimte van de pagina. U kunt ook
dubbelklikken op de tekst van een rubriek.

Verbergen van subrubrieken
Het is ook mogelijk om alle subrubrieken te verbergen, zodat u alleen nog de hoofdrubrieken van het repertorium ziet. (Menu optie Boek
/ Hoofdrubrieken alleen, popup menu optie Hoofdrubrieken alleen).
Deze mogelijkheid is bijzonder nuttig voor wie de structuur van het repertorium wil leren.
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U kunt gemakkelijk teruggaan naar het tonen van alle rubrieken. (Menu optie Boek / Hoofdrubrieken alleen, popup menu optie
Hoofdrubrieken alleen).
U kunt ook terug naar de normale weergave, door te klikken op een rubriek.

Extra informatie
Door met de muis over een tekst in het boek te bewegen, wordt aanvullende informatie getoond waar beschikbaar.
Deze informatie wordt getoond in het berichtenbalkje onderaan het venster.
In het voorgaande voorbeeld zal bewegen met de muis de volgende aanvullende informatie geven:
Muis boven de
rubriekstekst
ABUSIVE

Deze rubriek heeft zijn oorsprong in drie traditionele bronnen:
- Repertorium van Kent, blz. 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, deel 1, blz. 7
- Künzli's Repertorium Generale, blz. 1.

Muis boven de remedie
afkorting LYC
Remedie afkorting lyc staat voor Lycopodium clavatum.
Auteurs die gebruikt zijn als bronnen, zijn Bönninghausen, Gallavardin, Jahr and Knerr.
Dubbelklik op de remedie om meer gedetailleerde informatie over de remedie en de bronnen te
krijgen. Deze extra informatie wordt getoond in een afzonderlijk venster.
Muis boven verwijzing
Contemptous
De rubriek waarnaar verwezen wordt is Mind; Contemptous.

Beperken van de getoonde informatie
Naast het wisselen tussen volledige en compacte weergave, is het mogelijk om het aantal getoonde remedies te beperken.
Dit doet u met de toetsen 1, 2, 3, of 4. Dit zal de weergegeven remedies beperken tot diegenen die minstens de graad 1, 2, 3, of 4
hebben. (Menu optie Beeld / Remedies / Alle graden, Knoppenbalk knop , menu optie Beeld / Remedies / Graad 2+, Knoppenbalk
knop , menu optie Beeld / Remedies / Graad 3+, Knoppenbalk knop , menu optie Beeld / Remedies / Graad 4, Knoppenbalk knop
, popup menu optie Remedies / Alle graden, popup menu optie Remedies / Graad 2+, popup menu optie Remedies / Graad 3+, popup
menu optie Remedies / Graad 4).
Een voorbeeld, weer met de rubriek Mind; Abusive:
Druk toets 4.
Alleen graad 4 remedies.
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Druk toets 3.
Graad 3 en 4.

Druk toets 2.
Graad 2, 3 en 4.

Druk toets 1.
Alle remedies worden getoond.

Tekst grootte
Tekst kan kleiner en groter gemaakt worden. (Menu optie Beeld / Kleinere tekst, Knoppenbalk knop , menu optie Beeld / Standaard
tekstgrootte, Knoppenbalk knop , menu optie Beeld / Grotere tekst, Knoppenbalk knop , popup menu optie Kleinere tekst, popup
menu optie Standaard tekstgrootte, popup menu optie Grotere tekst).
Knop Actie
Maak tekst kleiner.
Originele tekst grootte.
Maak tekst groter.

Navigatie, gebruik van toetsenbord en muis
Navigeren door het boek kan gedaan worden met het toetsenbord, de muis, knoppenbalk, of het menu (Menu / Navigeer menu).
Bladeren met de muis is mogelijk bij een muis met een wieltje, om het schuifvlak dat in laptop computers is ingebouwd. Sommige
muizen hebben een wieltje dat alleen op en neer kan schuiven, sommige moderne muizen kunnen ook naar links en rechts schuiven.
Links/rechts schuiven kan uitgezet worden via de Voorkeuren instellingen in het menu, als u het niet handig vindt.
Knop Toetsenbord Muis
Boven
Schuif
omhoof
Onder
Schuif
omlaag
Shift-Boven ShiftSchuif
omhoog
Shift-Onder ShiftSchuif
omlaag
Alt-Boven Alt-Schuif
omhoog
Alt-Onder Alt-Schuif
omlaag
Links
Schuif
Vorige
links
Pagina
Rechts
Shuif
Volgende
rechts
Pagina

Action
Vorige rubriek.
Volgende rubriek.
Vorige hoofdrubriek.
Volgende hoofdrubriek.
Vorige rubriek op het gelijke niveau.
Volgende rubriek op het gelijke niveau.
Vorige pagina.
Volgende pagina.
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Shift-Links

ShiftSchuif
links

Shift-Rechts ShiftSchuif
rechts
Alt-Left
Alt-Right
Shift-Cmd(toets)

Vorige hoofdstuk.

Volgende hoofdstuk.
Spring terug in de geschiedenis.
Gebruik dit na het springen via een verwijzing naar een andere rubriek, om weer terug te
springen naar waar u vandaan kwam.
Spring vooruit in de geschiedenis.
Gebruikt in combinatie met de vorige optie. Deze twee werken zoals de knoppen die vaak
gebruikt worden in internet browsers, om heen en weer te springen tussen pagina's.
Snel openen van een hoofdstuk:
M - Mind
G - Generatities
etc., zie sneltoetsen in het menu voor meer toetscombinaties (Hoofdstuk menu).

Een rubriek kopiëren naar het klembord
Soms is het nuttig om een rubriek naar het klembord te kopiëren en vervolgens in te voegen in een andere toepassing, bijvoorbeeld een
tekstverwerker. (Popup menu optie Kopieer / Kopieer rubriekslabel, popup menu optie Kopieer / Kopieer rubriek en remedies).
U kunt de tekst van een een rubriek naar het klembord kopiëren met Cmd-C (Control-C).
Als u Cmd-C twee keer snel indrukt (binnen een seconde), dan wordt de rubriek samen met alle remedies gekopieerd.

Taal instelling
Afhankelijk van de programma editie en licentie, kunnen verschillende taal instellingen voor Complete Repertory beschikbaar zijn.
Beschikbare talen kunnnen geselecteerd worden via het menu of via de knoppenbalk. (Menu optie Boek / Taal / Boek Engels, popup
menu optie Taal / Boek Engels). (vlag knop, )

Remedie filter
Het is mogelijk om de getoonde remedies te beperken.
In de knoppenbalk is een optie beschikbaar, waarmee u een groep remedies kunt selecteren.
Een aantal vaak gebruikte groepen is voorgedefinieerd (mineralen, planten, dieren, nosodes). Om een andere groep te kiezen, gebruikt u
de optie Andere... en een venster verschijnt waarin u een keuze kunt maken uit alle groepen uit het hoofdstuk Kingdoms & Families
(Rijken en Families).
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Gebruik het filter veld om snel de juiste groep te vinden:

Boek module standaard repertorium filters
Normaal toont de Boek module de volledige inhoud van het Complete Repertory.
Er zijn een paar standaard filters beschikbaar. U kunt deze selecteren via de menu balk, of met het popup menu op de randen van het
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boek. (Menu optie Boek / Boek selectie / Volledig, popup menu optie Boek selectie / Volledig).
Volledig

Toont het gehele repertorium, zonder filteren.

Klassiekers

Toont alleen rubrieken en remedies van klassieke auteurs. Dit beperkt het repertorium to
rubrieken uit de belangrijkste klassieke repertoria, en remedies uit boeken tot 1930.

Betrouwbare auteurs

Toon alleen auteurs die als de meest betrouwbare worden beschouwd, volgens George
Vithoulkas.

Kent rubrieken

Repertorium wordt beperkt to rubrieken die hun oorsprong hebben in Kent's repertorium.

Rubrieken uit Allen's
Repertorium wordt beperkt tot rubrieken die overgenomen zijn uit het Therapeutic Pocket Book
Therapeutic Pocket Book van Allen.
Zelf definieerbare filters kunnen worden gemaakt met de Master editie.
Wanneer een filter geselecteerd is, wordt de naam getoond in de titel van de boekweergave. Op deze manier kunt u eenvoudig zien welk
repertorium filter u gebruikt.
Merk op: Repertorium filters hebben alleen invloed op de inhoud van het Complete Repertory.
Indien uw licentie het gebruik van extra repertorium ondersteunt, of indien u zelf extra materiaal hebt toegevoegd, wordt een
filter niet toegepast op dat extra materiaal.
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Vinden module
De Vinden module openen
Ga naar de Vinden module door te klikken op de Vinden tab. (Menu optie Beeld / Vinden, ⌘-S).

Zoek velden
Aan de linkerkant van het scherm kunt u invullen wat u wilt vinden. (Een andere manier om aan te geven wat u wilt vinden is, door
gebruik te maken van het krachtige Vind veld onderin the venster, zie onderdeel Vind veld voor details over het gebruik van dit veld voor
krachtig en flexibel zoeken.)
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Tekst

Geef de tekstfragmenten waarnaar u wilt zoeken:
xyz
Ieder woord beginnend met xyz.
=xyz
Woord moet precies gelijk zijn aan xyz.
*xyz
Woord bevat xyz ergens in de tekst.
"abc xyz"
Tekst combinatie abc gevolgd door xyz.
abc + def
Zowel tekst abc EN def moeten voorkomen.
abc+def
Hetzelfde als hiervoor, de spaties zijn optioneel.
abc def
Hetzelfde als hiervoor, EN is de standaard.
(Een + wordt automatisch ingevoegd voor def.)
-abc
Tekst abc moet NIET voorkomen in de tekst.
Dit kan gecombineerd worden met =, * en "" zoals hierboven uitgelegd.
Voorbeelden:
-=morning
-*ation
-"from bed"
abc / def
Een van de teksten abc OF def moet voorkomen(spaties zijn optioneel).
Combinaties hiervan zijn mogelijk. Voorbeelden:
four/eight pm
(four OF eight), EN pm.
pm four/eight
Zelfde als hiervoor, de volgorde is niet belangrijk.
"rising from bed" morning De volgorde rising from bed, EN morning.
fear / anxiety crowd/people (fear OF anxiety) EN (crowd OF people).
(Een + wordt automatisch ingevoegd voor crowd)

Remedies Geef de afkortingen van de remedies waarnaar u wilt zoeken. Klikken op de
knop die zich rechts van het veld
bevindt, opent een zoekvenster waarin u interactief de remedie kunt kiezen, voor het geval dat u de afkorting niet
uit het hoofd kent.
sep
Remedie sep
sep.

Hetzelfde als hiervoor, de schrijfwijze met een punt mag gebruikt worden, maar dit is niet
noodzakelijk (het is wel noodzakelijk in het Vind veld).

-sep

Remedie sep moet NIET voorkomen in de rubriek.

sep / nat-m

Een van de remedies sep OF nat-m

sep nat-m

Hetzelfde als hiervoor, OF is de standaard.
(Een / wordt automatisch ingevoegd voor nat-m)

sep/staph+natm/mag-m

(sep OF staph) EN (nat-m OF mag-m)

sep. staph. + nat- Hetzelfde als hiervoor. (Een / wordt automatisch ingevoegd voor staph en voor mag-m)
m. mag-m.
Min.
graad

Geef de minimum graad voor remedies (1 tot 4).

Min.
grootte

Geef het minimum aantal remedies in een rubriek.

Max.
grootte

Geef het maximum aantal remedies in een rubriek.

Het zoeken begint automatisch na het ingeven van de zoek criteria, het is niet nodig ergens op een knop te drukken.
Merk op dat voor teksten de standaard voor meerdere teksten EN is, maar voor remedies is dit OF.
De reden hiervoor is, dat bij het ingeven van meerdere tekst fragmenten u naar alle waarschijnlijkheid de te vinden resultaten wilt
beperken, terwijl bij meerdere remedies u waarschijnlijk een differentiaal diagnose wilt maken.

Gevonden resultaten
De resultaten van een vinden verzoek worden getoond aan de rechterzijde van het venster.
De mate van detail hangt af van waarnaar gezocht werd. Als er naar remedies gezocht wordt, dan worden de gevonden remedies getoond
in het resultaat. Als er alleen naar teksten gezocht werd, dan worden geen remedies getoond.
In het kort, het resultaat richt zich op wat u naar gevraagd hebt, niet naar details waar u niet om gevraagd hebt.
De manier waarop het resultaat getoond wordt, heeft veel overeenkomsten met de Boek module.
Navigatie gebeurt met dezelfde toetsen, muis, knoppenbalk, of menu mogelijkheden.
De manier van weergeven wordt ook hier automatisch aangepast aan de grootte van het venster.
Tip: wissel tussen de weergave van remedies of het verbergen ervan, door op spatie te drukken, net als in de Boek module.
In de Vinden module is het tonen van remedies beperkt tot de niet al te grote rubrieken. Rubrieken met veel remedies tonen
alleen het aantal remedies dat ze bevatten.
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In aanvulling op de navigatie mogelijkheden zoals in de Boek module, kunt u in de zoekresultaten direct naar de betreffende rubriek in
het boek springen, door op de gevonden rubriek te dubbelklikken.

Meer voorbeelden
Er is een een-op-een relatie tussen het invullen van gegevens in de hiervoor besproken velden en het gebruik van het Vind veld onderin
het venster.
Meer voorbeelden van het gebruik van de Vinden module worden gegeven in het onderdeel Vind veld.
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Remedie informatie
Gedetailleerde remedie informatie
Laten we, als voorbeeld, eens kijken naar de rubriek Generalities; Food and drinks; apples; desires:

Wilt u meer weten over een remedie in een rubriek, dan is de gemakkelijkste manier om de muis over de remedienaam te bewegen en
naar het berichtenbalkje onderin het venster te kijken.
Wanneer de muis boven ANT-T geplaatst wordt, is het bericht:

U weet nu niet alleen dat Antimonium de derde graad heeft (door de manier waarop het getekend is), maar ook dat de volledige naam
Antimonium tartaricum is en dat het in deze rubriek staat omdat de genoemde auteurs het vermeld hebben.
Om nog meer informatie te krijgen, dubbelklikt u op ANT-T.
Dit opent het Geneesmiddel informatie venster:

Voorkomen in gerelateerde rubrieken
Gerelateerde rubrieken zijn rubrieken die een relatie hebben met de rubriek waarvan u de informatie bekijkt.
In dit voorbeeld zijn dit de rubrieken:
Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires
Generalities; Food and drinks; apples, desires; water, with desire for cold
Deze beide rubrieken bevatten ook de remedie ant-t.
Hoe hoger het voorkomen in gerelateerde rubrieken, en hoe hoger de gemiddelde graad in deze rubrieken, hoe meer belang toegekend
kan worden aan deze remedie in deze rubriek.

Bronnen
Toont alle bronnen die ertoe hebben bijgedragen dat de remedie hier vermeld staat. Dit bevat minstens de auteursnaam, titel van boek of
tijdschrift, en jaar van publicatie.
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Auteur nummers
Als u in the verleden met MacRepertory gewerkt hebt, bent u mogelijk gewend aan het gebruik van auteur nummers in plaats van
namen.
In de voorkeuren kunt u dan de optie Auteur nummers inschakelen. Zie onderdeel Voorkeuren voor details.
Het geneesmiddel informatie venster toont dan ook de auteur nummers:
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Spring-naar field
Doel
Het Spring naar veld links onderin het venster, wordt gebruikt om snel naar een rubriek in het repertorium te springen.
U kunt het gebruiken om snel naar een bekende rubriek te springen.
Weet u niet precies welke rubriek u zoekt, gebruik dan het Vind veld; het Spring naar veld helpt u om heel snel te springen als u al
precies weet waar u moet zijn.

Verplaatsen van toetsenbord focus
Om te zorgen dat het Spring naar veld toetsen ontvangt, moet het eerst geselecteerd worden.
Door een of twee keer op de Tab toets te drukken, wordt de invoer focus verplaatst naar het Spring naar veld. (Menu optie Beeld /
'Spring naar' veld, ⌘-J).
Om onmiddelijk terug te springen naar het boek, drukt u op de Enter toets.
U kunt uiteraard ook met de muis op het veld klikken.
Veld heeft wel toetsenbord focus

Veld heeft niet de focus

Gebruik van het veld
In het Spring naar veld voert u eenvoudig de eerste letters in van de rubriek waar u naartoe wilt springen. Delen van rubrieken worden
gescheiden door een spatie.
In het bovenstaande voorbeeld wordt gesprongen naar de rubriek Mind; Fear, dogs of.
U hoeft slechts het minimum aantal letters in te voeren dat nodig is om ieder onderdeel van de rubriek te herkennen. In dit voorbeeld zou
het genoeg zijn om m fe dog in te geven.
Terwijl u typt, wordt teruggekoppeld hoe uw invoer begrepen wordt, in een veld direct onder het Spring naar veld.
En terwijl u typt, wordt met iedere letter het book onmiddelijk geopend op de bijbehorende plaats.
In het kort: als de toetsenbord focus op het boek staat, druk dan Tab, voer een aantal letters in om naar de rubriek te gaan, en druk Enter
om de focus weer op het boek te zetten. Met een klein beetje oefening is deze navigatie uiterst krachtig.
Laten we de rubriek Mind; Fear; dogs, of als voorbeeld nemen, en zien wat er gebeurt terwijl u typt.
De eerste m wordt geïnterpreteerd als mind. Tussen haakjes ziet u de 3 alternatieven die ook met een m beginnen.
Merk op dat het deel van het woord dat herkend is, in het groen getekend is (de m in mind, mouth, male, mirilli's themes).

Na het indrukken van de spatiebalk is dit gedeelte compleet. Mind is de bevestigde optie uit 4 mogelijkheden.

Nu wordt met het tweede deel van de rubriektekst begonnen. f wordt geïnterpreteerd als forenoon, de eerst mogelijke optie.

Maar we zoeken niet naar forenoon, dus typen we nog een letter erbij. Nu wordt fear geselecteerd, met behoorlijk wat alternatieven.
Puntjes achter woorden (bijvoorbeeld fed..., feeling...) geven aan dat de tekst eigenlijk langer is (fed, desires to be / feeling, loss of), maar
de extra woorden zijn weggelaten om de ruimte te gebruiken om meer alternatieven te tonen.
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Nogmaals spatie indrukken, en de keuze is bevestigd.

d intypen leidt tot daytime only.

do brengt u bij doctors.

En dog geeft u waar u naar toewilde. En het boek is meteen geopend bij Mind; Fear; dogs, of.

Druk op Enter en u bevindt zich daar waar u naartoe wilde gaan!
Merk op: dogs, of is volledig in groen geschreven. Dit is omdat het de enig mogelijke interpretatie van dog is in deze context.
mind is getekend met alleen de eerste m in groen, omdat er alternatieven zijn die ook beginnen met m.
fear is getekend met twee groene letters, omdat fe uniek is. De alternatieven feces, fed, feeling, feigning etc beginnen ook met fe.

Fouten maken is menselijk
Natuurlijk kent u niet het hele repertorium uit uw hoofd. Dat kan geen mens.
Dus is het nogal waarschijnlijk dat u zo af en toe vergissingen zult maken en iets intypt wat niet klopt.
Bijvoorbeeld, u wilt gaan naar de rubriek Mind; delusions; lions.
Die rubriek bestaat niet, want de juiste rubriek is eigenlijk Mind; delusions; cats, felines, sees; lions.
Dus typt u in m delu lion

U ziet nu dat lion in het rood getekend is, omdat er geen passende rubriek is.
Geen zorgen, schakel gewoon om naar zoeken door te drukken op de knop
tussen de Spring naar en Vind velden.
Deze kopieert de tekst van het Spring naar veld naar het Vind veld en start ogenblikkelijk een zoekopdracht voor u.
De Vinden module toont nu de rubrieken waar u mogelijk naar op zoek was:

Dubbelklik op de eerste rubriek en het boek opent daar waar u wilt zijn.

De boek module
Wanneer u een rubriek selecteert in de Boek module, wordt het Spring naar veld automatisch ingevuld voor deze rubriek. Zo wordt het
voor u gemakkelijker om gerelateerde rubrieken te vinden.
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Voorbeelden:
Wanneer u de rubriek Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium selecteert, dan wordt in het Spring naar veld automatisch min fear
dog att ingevuld.
Selecteert u de rubriek Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg., dan wordt ingevuld gen foo cold dri agg.
Voor ieder deel van de rubrieksnaam worden minstens 3 letter gebruikt. Vaak zijn 1 of 2 al genoeg, maar voor de herkenbaarheid is het
beter iets meer te laten zien.
Wanneer 3 letter niet genoeg zijn, worden er automatisch meer gebruikt om de rubriek te onderscheiden van andere.
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Vind veld
Krachtig en gemakkelijk te gebruiken zoekveld
Het Vind veld rechts onderin het venster helpt u met efficiënt, krachtig en snel zoeken.

In dit veld kunt u alle zoektermen invoeren die u ook kunt gebruiken in de losse velden (zie onderdeel Vinden module).
Maar het Vind veld kan effectiever zijn, omdat u alles kunt invoeren en wijzigen wat u wilt vinden, zonder te wisselen tussen meerdere
velden.
Dit kan zeer, zeer snel werken.
Er zijn alleen een paar dingetjes die u even moet weten. Eigenlijk is het eenvoudig te leren, want iedere keer dat u een zoekopdracht
invoert in de velden van de Vinden module, wordt het Vind veld automatisch ingevuld met de juiste manier om in dat veld hetzelfde te
bereiken. Dit werkt twee kanten op, alles wat u in het Vind veld invoert wordt in de losse velden ingevuld, op de manier zoals het
geïnterpreteerd is.

Wat het Vind veld zo krachtig maakt is, dat u alles kunt invoeren in de volgorde die u zelf wilt. Dus als u teveel rubrieken vindt, typt u
gewoon nog wat meer om de resultaten meer te beperken. U kunt sommige dingen zelfs meerdere malen invoeren, de laatste telt dan
(graad, rubrieksgrootte).
U kunt zelfs combinaties maken tussen het gebruik van het Vind veld en de losse velden. De veranderingen op de ene plaats worden
automatisch op de andere plaats doorgevoerd.
Hier zijn de regeltjes:
Tekst
Tekst fragmenten worden automatisch geïnterpreteerd als tekst, zoals u die zou invoeren in het losse Tekst veld.
Hetzelfde gebruik van /, + en - is hier van toepassing (zie voorbeelden in het onderdeel Vinden module).
In het bovenstaande voorbeeld wordt gezocht op het woord menses in combinatie met een van de woorden before of during.
Remedies Remedie afkortingen moeten afgesloten worden met een puntje.
In het Remedies veld is dit optioneel, maar hier moet het puntje erachter om verwarring te voorkomen tussen tekst fragmenten
en remedie afkortingen. (Voorbeeld van verwarring: sep zou zowel sepia als separation kunnen opleveren).
Hetzelfde gebruik van /, + en - is hier van toepassing (zie voorbeelden in het onderdeel Vinden module).
In het bovenstaande voorbeeld wordt gezocht naar een van de remedies sepia of cimicifuga.
Merk op: ook remedies die van zichzelf geen afkorting zijn (zoals Apis of Bufo) moeten toch afgesloten worden met een
puntje (apis. bufo.).
Graad Minimum remedie graden 1 tot 4 kunt u opgeven met *1, *2, *3, of *4. Dit kan gelezen worden als: Alle (*) remedies moeten
deze graad of hoger hebben.
U mag de cijfers 1, 2, 3 en 4 ook zonder de * invoeren, dan worden ze ook als minimum graad beschouwd. Dus 4 betekent
hetzelfde als *4.
Rubriek Minimum en maximum rubrieksgrootte kunnen opgegeven worden met een getal, voorafgegaan door > of <.
grootte &lt;50 betekent 50 remedies of minder.
&gt;10 betekent 10 remedies of meer.
Een getal van 5 of meer wordt automatisch geïnterpreteerd als maximum rubrieksgrootte. Dus 50 betekent hetzelfde als
&lt;50.

Voorbeelden
Laten we bovenstaand voorbeeld uitbreiden met de beperking dat rubrieken hoogstens 50 remedies mogen bevatten.
De volgende manieren van opschrijven geven allemaal precies hetzelfde aan:
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sep. cimic. menses before/during *3 <50
sep. cimic. menses before/during 3 50
menses sep. before / during 3 <50 cimic.
50 menses+before/during sep./cimic. 3
menses before /during sep. 2 cimic. 200 50 3
In het laatste voorbeeld ziet u hoe de initiële graad 2 later vervangen wordt door graad 3, en de maximum rubrieksgrootte van 200 weer
veranderd is in 50. Dit ziet er in een voorbeeld mogelijk verwarrend uit, maar is in de praktijk een handige manier om het zoekresultaat
verder te beperken terwijl u zoekt. U typt het nieuwe criterium in, zonder het vorige eerst te hoeven wissen; de laatste waarde vervangt
gewoon de eerder gegeven waarde.
Tip: Vergeet niet dat tekst zoeken de speciale notaties heeft met =, * en "":
=dog vindt dog, maar niet dogmatic.
*ation vindt palpitation maar ook perspiration en ovulation.
"he is" vindt alleen he en is als ze precies na elkaar staan.
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Voorkeursinstellingen
Sommige gedragingen van het programma zijn instelbaar naar uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze opties wijzigen via de menu
optie Voorkeuren. (Menu optie Algemeen / Voorkeuren).
Het volgende venster verschijnt:

Algemene instellingen

Taal programma U kunt hier uit verschillende beschikbare talen kiezen.
De beschikbare talen kunnen verschillen per versie van Complete Dynamics; talen die nu niet beschikbaar zijn,
kunnen later toegevoegd worden.
Animaties
In sommige onderdelen van Complete Dynamics worden animaties gebruikt, bijvoorbeeld bij het openen en sluiten
van een Casus.
Deze animaties zien er misschien wel leuk uit, maar het kost ook tijd voordat ze klaar zijn. Wilt u geen animaties,
schakel deze optie dan uit.
Standaard
Hier kunt u uw favoriete lettertype kiezen, voor gebruik in het programma.
lettertype

Boek instellingen

Repertorium taal

De taal die gebruikt wordt voor het repertorium.
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Auteurnummers

Als deze optie aangekruist is, worden auteurnummers in de stijl van MacRepertory getoond naast de namen van
auteurs.
Gebruik horizontaal Met deze optie aangekruist, wordt horizontaal schuiven gebruikt.
schuiven
Deze optie wordt alleen gebruikt bij een muis of aanraakvlak dat horizontaal schuiven ondersteunt.
Toon altijd grootte
Indien aangekruist, dan toont de Boek module altijd het aantal remedies dat in een rubriek aanwezig is. Indien
rubriek
niet aangekruist, dan wordt dit getal alleen getoond wanneer de remedies niet zichtbaar zijn.
Toon rubrieken in
Indien aangekruist, toon de Boek module rubrieken altijd in alfabetische volgorde. Indien niet aangekruist, dan
alfabetische volgorde wordt de standaard repertorium volgorde gebruikt, zoals geïntroduceerd door Kent.

Vinden instellingen

Automatische layout Als deze optie aangekruist is, worden de gevonden rubrieken automatisch in meerdere kolommen weergegeven, als
daarvoor voldoende ruimte op het scherm is.
Indien niet aangekruist, dan worden de rubrieken altijd in een enkele kolom weergegeven.

Materia Medica instellingen

Talen U kunt hier uit verschillende beschikbare talen kiezen.
De beschikbare talen kunnen verschillen per versie van Complete Dynamics; talen die nu niet beschikbaar zijn, kunnen later
toegevoegd worden.
U kunt aangeven welke talen u wilt zien in de Materia Medica module.
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Talen
Complete Repertory talen
Complete Repertory is vertaald naar een aantal belangrijke talen. Nieuwe vertalingen worden regelmatig toegevoegd.
De Complete Dynamics Browser editie heeft Engels als de standaard taal.
U kunt een enkele tweede taal gebruiken, maar hiervoor moet u een Licentie Sleutel aanschaffen.
Op dit moment worden de volgende talen ondersteund:
Engels
Dit is de standaard taal.
Duits
Nederlands
Frans
Spaans
Portugees
Italiaans
Hongaars
Roemeens
Bulgaars
Russisch
Hindi
Japans
Om een Licentie Sleutel aan te schaffen, bezoekt u onze Internetwinkel.
Voor een extra taal moet een kleine vergoeding betaald worden. Hiermee wordt de vertaler betaald voor het werk dat hij voor u gedaan
heeft.
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Kopen van homeopathische remedies
Vanuit het programma kunt u eenvoudig homeopathische remedies bestellen, rechtstreeks bij een online apotheek.
De beschikbaarheid van een apotheek kan verschillen per land, afhankelijk van de plaatselijke en internationale regelgeving. Deze
beschikbaarheid wordt vastgesteld bij het opstarten van het programma.
Om een remedie te bestellen, opent u het popup menu op de naam van een remedie, ergens in de Boek of Analyse module, en kiest u de
optie Koop remedie bij apotheek. (Popup menu optie Koop remedie bij apotheek).

Is deze optie niet beschikbaar, dan wordt in uw land geen apotheek ondersteund.
Na het kiezen van de optie, wordt u automatisch begeleid naar de online apotheek die voor u beschikbaar is.
Merk a.u.b op dat Complete Dynamics onafhankelijk is van de apotheek. We bieden rechtstreekse toegang tot de apotheek aan als extra
service voor onze klanten.
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Sneltoetsen
Module selectie
command I Index module
command B Boek module
command S Vinden module
command D Casus module
command R Analyse module
command M Materia Medica module
command J Spring naar
command F Vind
command Y Toon/verberg velden Spring naar en Vind
F1 Documentatie

Boek module
→
Volgende pagina
←
Vorige pagina
shift →
Volgend hoofdstuk
shift ←
Vorig hoofdstuk
↓
Volgende rubriek
↑
Vorige rubriek
shift ↓
Volgende hoofdrubriek
shift ↑
Vorige hoofdrubriek
control ↓
Volgende rubriek op gelijk niveau
control ↑
Vorige rubriek op gelijk niveau
control ←
Spring terug naar vorige rubriek, na volgen van een verwijzing
control →
Spring vooruit (tegenovergestelde van Spring terug)
spatie Toon/verberg remedies
1
Alle remedie graden
2
Remedies graad 2-3-4
3
Remedies graad 3-4
4
Remedies graad 4

Repertorium hoofdstukken
shift-command A Buik
shift-command B Rug
shift-command C Klinisch
shift-command E Ledematen
shift-command F Vrouwelijk
shift-command G Generaliteiten
shift-command H Hoofd
shift-command L Larynx & trachea
shift-command M Psyche
shift-command P Zweten
shift-command R Ademhaling
shift-command S Huid
shift-command T Keel
shift-command U Urethra
shift-command V Duizeligheid
shift-command X Anatomische index

Materia Medica
→ Volgende pagina
← Vorige pagina
shift → Volgend hoofdstuk
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shift ← Vorig hoofdstuk
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Uw mening geven
We hebben uw hulp nodig, en waarderen uw mening!
De makers van Complete Dynamics zetten zich volledig in om voor u het beste van het beste te maken op het gebied van kwaliteit en
bruikbaarheid, gecombineerd met een redelijke prijs voor de commerciële edities.
Als het om kwaliteit gaat, houden wij strikt vast aan het principe van een volledig foutvrij programma. Programmafouten zijn voor ons
niet acceptabel en als er een fout gevonden wordt lossen wij die met de hoogst mogelijke voorrang op.
Bruikbaarheid is een ingewikkelder onderwerp, omdat bruikbaarheid een persoonlijke beleving is. Wij en onze toegewijde groep van
professionele helpers, zoeken voortdurend naar de beste bruikbaarheid, waarbij uw terugkoppeling zeer waardevol is.
Met uw hulp kunnen wij Complete Dynamics voortdurend verbeteren.

Hoe kunt u uw mening geven?
Als uw computer met internet verbonden is, kunt u erg gemakkelijk uw mening geven.
Open het menu, en kies een van de opties Algemene reacties of Rapporteer probleem. (Menu optie Help / Algemene reacties, menu optie
Help / Rapporteer probleem).
Heeft uw 'homeopathie computer' geen internet, stuur dan alstublieft een email naar support@completedynamics.com
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