
Kommunikointiohjelmat iPadille
Tikoteekki joulukuu 2018

Kommunikointiohjelmat Fi iOS GoTalkNow Widgit go TalkTablet fi Chatable SymboTalk SnapScene

Sovelluksen nimi
Go Talk 

Now
Widgit go TalkTablet fi Chatable SymboTalk SnapScene

Käyttöjärjestelmä iPad iPhone, iPad iPhone, iPad iPad iPad, iPhone iPad

HUOM
Myös muokkaus 

suomeksi. 

Myös muokkaus 

suomeksi. Mahdollisuus 

yhdistää ruutuja.

Maksuton tuki, 

myynnissä myös kehikko

Ei enää myynnissä eikä 

suomenkieliseen versioon 

saa päivityksiä

Muokkaustilaan napauttamalla 

lukkoa 3 x tai PIN-koodilla. 

Mahdollisuus korostaa 

kontrasteja

Ota oma valokuva ja tee 

tähän aktivointipisteitä 

(Hotspot)

Suomenkielinen käyttö

GTN on käännetty 

suomeksi, 

muokkauskieli suomi, 

kuvahaku eng, 

mahdollisuus ostaa PCS-

kuvapankki, jossa haku 

suomeksi

Widgit go on   käännetty 

suomeksi, 

muokkauskieli suomi,  

kuvahaku toimii 

suomeksi

 Suomenkielinen Sanna-

puhesynteesi, 

muokkauskieli eng

Chatable on käännetty 

suomeksi, muokkauskieli 

suomi, kuvahaku suomi

Kuvahaku suomeksi, mutta 

hieman ontuu (umlautit 

puuttuvat). Google-kääntäjällä 

tehty. Rakentaminen enlanniksi. 

Suomalainen puhesynteesi

Muokkaus englanniksi. 

Suomeksi toimii nauhoitettu 

ääni

Kieliversiot muut ruotsi, englanti ym  ruotsi, englanti ym ruotsi, englanti ym ruotsi, eng ym ruotsi, englanti ym ruotsi, englanti ym

Tuottajan sivut
www.attainmentcompa

ny.com
www.widgit.com/product

s/widgit-go/iPad.htm
www.talktablet.com www.therapy-box.co.uk https://www.symbotalk.com

https://www.mytobiidynavox.

com/Store/SnapScene

Hinta marraskuu 2018 n 80 €

64,99 €, free-versiota ei 

voi editoida 

(=englanninkielinen)

n. 95,99 € Lite 2,19 € n. 150 € 0 54,99 €, Lite 0 €

Esimerkki-sisältöä ohjelmassa
Englanninkieliset 

esimerkkisivut 

Suomenkieliset 

esimerkkisivut

Englanninkieliset 

esimerkkisivut

Ohjelma sisältää 16 

suomenkielistä sivua

Valmis pohja, jonka suomenkieli 

ei toimi kunnolla. Itsetehtynä 

onnistuu

Englanninkielisiä 

esimerkkejä ja videoita

Erikseen ostettavia valmiita sisältöjä
Englanninkielistä 

sisältöä voi ostaa 

erikseen

englanninkielistä sisältöä 

voi ostaa erikseen
Ei Ei Ei Ei

Sivujen tulostaminen (kuvakaappauksen voi aina tulostaa) Kyllä pdf-muodossa Kyllä Ei Kyllä Ei Ei

Kuvat

GoTalkNow:n oma 

kuvakirjasto sisältyy,  

lisäksi voi ostaa: 

SymbolStix-, Widgit-,  

Metacom-, tai PCS 

kuvakirjastot, noin 50 €/ 

kirjasto (n 11 000 kuvaa 

kussakin). Kirjastot ovat 

englanninkieliset, paitsi 

PCS suomeksi, omat 

kuvat 

Widgit-symbolit, omat 

kuvat

SymbolStix-symbolit, 

Googlen kuvapankki, 

omat kuvat

Widgit-symbolit
ARASAAC, Mulberry, Tawasol, 

Sclera ja omat kuvat

Omat valokuvat tai muut 

laitteessa olevat kuvat. 

Piirustukset

Viestirivi pois Valittavissa Valittavissa Valittavissa Valittavissa Kokoa voi muuttaa Ei viestiriviä

Värit
Valittavissa ruutujen 

taustaväri, reunojen ja 

tekstin väri

Valittavissa ruutujen ja 

taulujen taustaväri 

Valittavissa ruutujen 

taustaväri, reunojen ja 

tekstin väri

Valittavissa ruutujen 

taustaväri, reunojen ja 

tekstin väri

Valittavissa ruutujen taustaväri Ei

http://www.attainmentcompany.com/
http://www.attainmentcompany.com/
http://www.widgit.com/products/widgit-go/iPad.htm
http://www.widgit.com/products/widgit-go/iPad.htm
http://www.talktablet.com/
http://www.therapy-box.co.uk/
https://www.symbotalk.com/
https://www.mytobiidynavox.com/Store/SnapScene
https://www.mytobiidynavox.com/Store/SnapScene
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Sovelluksen nimi
Go Talk 

Now
Widgit go TalkTablet fi Chatable SymboTalk SnapScene

Kirjoittaminen ruutunäppäimistöllä

Kyllä, ruutunäppäimistö, 

sanaennustus (katoaa 

sammutettaessa 

ohjelman)

Ei  kirjoittamista Kyllä, ruutunäppäimistö
Kyllä 

aakkosruutunäppäimistö
Ei kirjoittamista Ei kirjoittamista

Kirjoittaminen kuvilla Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei

Viestin tallennus Viimeisimmän toisto Kyllä Mahdollista lisähintaan Tallenna äskeinen Ei Ei

Video Kyllä Ei videoita Ei videoita Kyllä Ei videoita Ei videoita

Sivut / taulut

Sivujen määrää ei 

rajattu. Ruutujen sijainti 

vapaa. Jos ruudukko, 

niin maksimi rivi 5, 

sarake 5. Mahdollisuus 

tauluihin, joissa 

aktivointipisteitä

Sivujen määrää ei 

rajattu. Solujen sijainti ei 

vapaa. Jos ruuduukko 

niin maks  Rivi 7 Sarake 

10.  Mahdollisuus 

tauluihin, joissa 

aktivointipisteitä

Sivujen määrää ei 

rajattu. Solujen sijainti ei 

vapaa. Ruudukossa 

maks rivi 16, sarake 16

Sivujen määrää ei rajattu. 

Solujen sijaint ei vapaa. 

Ruudukossa maks rivi 8 ja 

sarake 8

Sivujen määrää ei rajattu. 

Solujen sijainti ei vapaa. 

Ruutujen määrä vapaa: 

ohjelmaan tulee silloin 

vieritysominaisuus

Sivujen määrää ei rajattu. 

Vain tauluja, joissa 

aktivointipisteitä (Hotspots)

Ohjaintapa

Kosketus, kosketus 

aikarajalla, askellus. 

Sovitin: Attaintment 

Switch app toisen 

laitteen avulla, RJ 

Coopers Bluetooth 

Switch tai iPadin näyttö

Kosketus

Kosketus, kosketus 

aikarajalla, askellus. 

Sovitin: 2 painiketta, 

varmista kunkin laitteen 

asetuksista, mikä 

mihinkin käy

Kosketus, iOS-

järjestelmän askellus
Kosketus

Kosketus, pitkä kosketus, 

sormen nosto ja askellus

Muuta

Aktivointi-/VSD-

taulut/näkymäsivut 

mahdollisia: kuvan 

sijainti on vapaa ja 

Mahdollisuus saada 

näkyviin viesti koko 

sivun kokoisena

Sisältää chat-osion, 

joten voi muiden 

TalkTablet käyttäjien 

kanssa viestittää

 Mahdollista rakentaa ns 

hybridisivuja, joissa kuvan 

sijainti on vapaa. 

Käsinkirjoitustoiminto

Mahdollisuus jakaa 

tauluja/profiileja toiseen samaan 

ohjelmaan Pilvipalvelun kautta.

Mahdollisuus tuoda ja viedä 

tauluja

Viestin lähettäminen esim @ postitse, facebookiin, twitter
Sähköposti, Messenger, 

Skype jne

Sähköpostiliitteenä pdf-

muodossa tai kuvana
Ei

Sähköposti, Facebook, 

Twitter, Skype
Ei Ei

Varmuuskopiointi

Sharing-/jakotoiminto 

laitteiden välillä, 

tietokoneeseen sekä 

iTunes/Dropbox

Dropbox

Sharing toiminto. Sisältö 

siirretään TalkTablet 

tuottajan ylläpitämälle 

palvelimelle

Dropbox, iTunes

Ohjelma on ilmainen, mutta 

Pilvipalvelu (tallennus, siirto ja 

tulostus) 0,99$/kk, 30 pvän trial 

0€

Tallennus firman sivuille 

luodun profiilin kautta 

pilveen

Ohjekirja, ohjeita
Ohjelmassa ohje 

suomeksi. Myös 

ohjevideoita

Ohjelmassa pdf-ohje 

suomeksi
Ohjeet englanniksi

Ohjelmassa ohje 

suomeksi ja tuottajan 

sivuilla videoita suomeksi

Ohjeet englanniksi Ohjeet englanniksi


