NoteWorthy Composer Viewer
NoteWorthy Composer Viewer is een programma waarmee NoteWorthy Composer bestanden van de versie 2.75 of
eerder kunnen worden afgespeeld. Dat zijn bestanden met de extensie .nwc of .nwctxt, maar ook midi-bestanden worden herkend en afgespeeld.
Opdrachtknoppen
Onderstaande knoppen zijn te gebruiken in het programma:
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Opent een bestand Ctrl+o
Een lijst met eerder geopende bestanden met Ctrl+w
Informatie over het bestand Ctrl+i
Afdrukvoorbeeld
Afdrukken Ctrl+p
Vergroten Alt+ +
Verkleinen Alt+ −
Windows Volume Control
Opent het huidige bestand in NoteWorthy Composer Versie 1
(alleen zichtbaar als NWC 1 is geïnstalleerd op de computer)
Opent het huidige bestand in NoteWorthy Composer Versie 2
(alleen zichtbaar als NWC 2 is geïnstalleerd op de computer)
Opent het venster met instellingen
Afspelen van het huidige bestand F5 (spatiebalk)
Pauzeren van het afspelen spatiebalk
Stoppen van het afspelen F6
Ga naar het begin Home
Ga naar het einde End
Herhalen van het afspelen
Vertragen van het afspelen − op het numerieke toetsenbord
Versnellen van het afspelen + op het numerieke toetsenbord
Transponeren van het afspelen per ½ toon omhoog of omlaag
Opent de Mute list, waarmee het geluid van notenbalken wordt uitgeschakeld
(alleen voor *.nwc en *.nwctxt bestanden)
Met dit schuifje wordt het begin van het afspelen verplaatst.
Dit kan ook met de cursortoetsen.

Rechtsonder staat het nummer van de maat die wordt afgespeeld.

Options
Via ‘Tools – Options’ kunnen instellingen worden aangepast:
Start Play Countdown = aftellen voordat het afspelen begint
Play back device = het apparaat van de computer dat voor het afspelen wordt gebruikt (niet wijzigen)
Recall Windows Size and Position = Indien aangevinkt zal het scherm worden geopend zoals het de
laatste keer is gebruikt.
Start play automatically = Begint met afspelen zodra het venster is geopend, indien aangevinkt.
Welcome on Empty Startup = Het venster met eerder geopende bestanden wordt getoond als de viewer
leeg wordt geopend.
Reuse Existing Program Instance = Gebruik de bestaande instellingen

