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Boardmaker ja
Speaking
Dynamically Pro

Grid 2

RollTalk for
Windows

Windows

Windows

Windows

Tobii
Communicator 4
Windows

SDP on käännetty
suomeksi,
muoakkuskieli suomi,
kuvahaku toimii
suomeksi

Grid 2 on käännetty
suomeksi,
muokkauskieli suomi

Com4 on käännetty
suomeksi,
muoakkuskieli suomi,
kuvahaku toimii
suomeksi

Tuottajan sivut

www.mayerjohnson.com

Sensory Software
International Ltd.

www.tobii.com

Hankintapaikka ja hinta

Compaid.fi

Kajo Apuväline

Lisensointi

Esimerkki-sisältöä ohjelmassa

Tikonet; valmiita
kokonaisuuksia

Valmiita erikseen ostettavia
sovelluksia

Communicator 4 voi
ladata verkosta ja
kokeilla.Com 4 on
asennettu Tobii I-sarjan
laitteisiin.

Grid 2:ssa on itsessään
valmiita pohjia esim.
sähköpostia,
internetselailua ja
musiikin kuuntelua
varten.

Communicator sisältää
paljon erilaisia sivuja,
ympäristöjä ja malleja
mistä on helppo jatkaa.
Pohjia sähköpostia,
internet, facebook,
skype ja musiikin
kuuntelua varten

Englanninkieliset
esimerkkisivut löytyvät
(Mallit)

1.Sovellusesemerkki
2.Koululaisen sovellus
3.Esikoululaisen
sovellus
4. Mallikalle

1.Sovellus blissmerkeillä
2.Ruutunäppäimistö
Chat-osiolla

Nettisivut
Boardmakershare ja
BoardmakerOnline

Kuvat

PCS kuvakirjasto
sisältyy

WLS-symbolit, pitää
lisensoida erikseen

Video

1. Sovellusesimerkki
laaja
2. Sovellus
katseharjoitukseen
3. Mallikalle (SDP:stä
tuotu mallikalle)

1.Taike
2.sähköSANOMA 48
koulu 3.sähköSANOMA
24 päiväkoti

Ohjelman tuottajan sivuilta
ladattavia esimerkkejä

Puhe ja ääni

Kajo Apuväline

Lisenssit Kajo
Apuvälineen, ohjelma
lisensoidaan verkon yli.
Puhesynteesi ja
Vaatii CD:n,
numerokoodi saatavana.
kuvakirjastot
lisensoidaan erikseen.
Lisenssinhaltijalle kuuluu
3 asennuskertaa.

Sensory Softwaren
sivuilta voi ladata
englanninkielisiä sivuja
http://sensorysoftware.c
om/grid-software-foraac/grid2_aac_software/

Kirjoittaminen

CompAid Kajo
Apuväline

Gridillä voidaan ohjata
SPD:n omalle viestiriville Windows- sovelluksia,
kirjoittaminen onnistuu
eli esim. Gridin
(SDP.n omalla
ruutunäppäimistöllä
ruutunäppäimistöllä)
kirjoittaminen Wordiin
onnistuu
puhesynteesi ja waväänitiedotoja
Taike vaatii Bitlips 1.1.1
wmv tai Avi, sekä mpg ja
mpeg

PageSetCentral on
Tobiin tarjoama sivusto
mistä voi ladata sivuja ja
malleja englanniksi.

Ohjelman mukana tulee
erikseen asennettavat
Symbolstix–kuvat. Uusia
kuvakirjastoja voi lisätä
Voidaan ohjata Windowssovelluksia, eli esim.
Com4:n
ruutunäppäimistöllä
kirjoittaminen Wordiin
onnistuu

Puhesynteesi ja waväänitiedostoja

Puhesynteesi sekä wav
ja mp3 äänitiedostoja

ei videoita

ei videoita

Sivut / taulut

Sivuja ei ylärajaa, soluja
per sivu 1 - 108,
Samaan kansioon saa 5 - maksimimäärä kuvia,
700 sivua. Solujen
rivejä 9 ja sarakkeita 12
vapaa sijainti Kyllä
per sivu. Solujen vapaa
sijainti Ei.

Sivuja, ei ylärajaa,
solujen per sivu, ei
rajoitettu, rivejä 16 ja
sarakkeita 16 per sivu.
Solujen vapaa sijainti
Kyllä.

Ohjaintapa

Hiiri, kosketus,
näppäimistön nuolet,
katseohjaus, askellus
(hiiren näppäimet,
näppäimistön
näppäimet,
painikesovitin)

Hiiri, kosketus,
näppäimistö,
katseohjaus, askellus
valittavissa
(näppäimistön
näppäimet,
painikesovitin Joy Cable)

Hiiri, kosketus,
näppäimistö,
katseohjaus, askellus
valittavissa
(näppäimistön
näppäimet,
painikesovitin)

Muuta

SDP:ssä askellus pitää
itse määritellä.
Taike, sähköSANOMA
48 koulu ja
sähköSANOMA 24
päiväkoti voi ostaa

Eng.kielinen GridPlayer
sovelluksen avulla
Gridissä rakennetut
sovellukset saadaan
esim iPadille

Com4 sisältää
”pikamuokkaustoimintio”
joten käyttäjätilassa voi
muokata solun sisältöä
(teksti, kuva ja ääni).

Varmuuskopiointi

Manuaalisesti, kansio
kopiodaan esim. tikulle

Tallenna Grid Bundle,
jolloin sovelluksesta
tehdään tiedosto

Tuo ja Vie toiminto
(asetukset ja sisältö)

