
Aanpassingen, verbeteringen in ANT5.0 

 

1. Voor ANT menuschermen en ANT stimuluspresentatie automatische aanpassing aan 

eigenschappen van het gebruikte beeldscherm 

2. Floating = Project, Scores (vroegere Project tree).  

3. Met File optie om Project snel te openen (zonder activatie Project tabblad) 

4. Default task result = Summary table 

5. Show (laten zien van target na interruptie) is nu geïmplementeerd voor de relevante 

taken 

6. Bij taken met auditieve feedback is de mogelijkheid toegevoegd om tijdens de 

Instructie het feedback piepje te laten horen. 

7. Bij zoeken naar Projects (via browse binnen ANT-envelopje): bij aanklikken map zie 

je nu direct of er aep bestanden instaan. 

8. Export data in Excel nu in twee formats. .xls voor Excel file met grafiek, .csv format 

voor bestanden, ook met meer dan 240 variabelen. Daarnaast kunnen naar keuze .csv 

bestanden aan elkaar geplakt worden (Append) waarbij heading wordt weggelaten. Dit 

gaat op voor Export vanuit de individuele datatabel (per persoon plakken). Bij gebruik 

van het Export tabblad is het nu ook mogelijk om voor alle testees tegelijk de data 

naar een .csv bestaand weg te schrijven. No heading optie kan vervolgens gebruikt 

worden om data uit een ander project daaraan toe te voegen. 

9. Kalibratie taak PU en TR vereenvoudigd c.q. beperkt tot opgave schermhoogte in mm 

10. Codering raw scores in ROO en SSV gelijkgeschakeld (H & E vervangen door OK_ 

en ERR_) 

11. Export van Raw data verbeterd door toevoeging van codering type stimuli. Alleen 

voor de taken IFE (aangeboden emotie), MFE (aangeboden emotiepaar), voor taken 

ROA, ROO, SSA en SSV 

12. Export raw scores naar .txt en nu ook naar .csv format (Excel). 

13. Delay Frustration task: long delay interval instelbaar van 12-18 s (was van 16-24 s) 

14. Create Current Testee verwijderd uit Assessment tabblad. Laatst ingevoerde persoon 

(in Testee tabblad) is de ‘current testee’ 

15. Invoeren geboortedatum kan nu alleen via kalender, geen risico meer op testees met 

testdatum als geboortedatum. 

16. Lettergrootte in tekstschermen in de tabbladen van het Modeltabblad aangepast 

(verkleind zodat de informatie beter leesbaar is). 

17. Het opstellen van een assessment model: verkleining aantal stappen. 

18. Bij taken met meer dan één onderdeel wordt volgende deel automatisch default keuze. 

19. Encryptie persoonsgegevens (naam testee) bij opslag data in Access file, decryptie bij 

activeren van database in ANT 


