
KOMMUNIKASJON 
FOR BARN OG UNGE
Alternativ og supplerende kommunikasjon 
for personer med kognitive utfordringer.

Et digitalt hjelpemiddel gir 
barnet en stemme alle kan 
høre, i motsetning til en 
fysisk kommunikasjonsbok 
som krever at mottaker  
har kunnskap om hjelpe- 
middelet for at barnet skal 
bli forstått.

TILBEHØR TIL GRID�

StartGrid
Første kommunikasjons- 
oppsett for de minste.

OrdKraft
Kommunikasjonsoppsett 
med fotobank og rene bilder.

HentePrat
Kommunikasjonsoppsett for 
de som liker å prate "mye".

RaskPrat
Ferdig oppsett for en aktiv  
tekstbruker. Tilgang til medie- 
filer og sosiale nettverk.

PODD 
Kommunikasjonsoppsett 
for førskole.

Look to learn
Mange aktiviteter for  
trening av øyestyring.

TILBEHØR TIL GRIDPLAYER
• SoundPOD – Ekstra høyttaler med bluetooth overføring av lyden
• Otterbox Defender – Bordstativ og beskyttelse for iPad og iPad mini
• iAdapter – Bæreboks med ekstra høyttaler og god beskyttelse for iPad og iPad mini
• Stativ for feste til rullestol

Ferdige kommunikasjonsoppsett.

KONTAKTINFORMASJON
Kontakt oss:
Tlf: 22 12 14 50 
info@cognita.no
www.cognita.no

Butikk:
Eckersbergsgate 31
0266 OSLO 

Postadresse:
Cognita AS
Brokelandsheia
4993 SUNDEBRU



GRID�
GRID� er et universelt kommunikasjonsverktøy som kan benyttes 
med alle symbolsystemer, talesynteser og betjeningsalternativ. 

Med GRID� kan du kommunisere 
ved hjelp av symboler, foto, tekst eller 
en kombinasjon av disse.

GRIDPLAYER
En ASK app for iOS som gir barnet enkel tilgang til sitt  
kommunikasjonsoppsett. 

Hvorfor benytte iPad?
• Med GridPlayer kan innholdet bli 
 uendelig men aldri større eller tyngre  
 enn en iPad
• En iPad har et enkelt operativsystem som 
 gir en stabil enhet med rask respons
•  GridPlayer på iPad kan brukes hele  
 dagen uten lading
•  Barnet får rask respons ved trykk  
 på skjermen

Grid� er ASK programvare for Windows 
og er tilgjengelig på 24 språk. Kommer 
også med oppsett for PC betjening og 
omgivelseskontroll. Programmet er det 
mest utbredte, rimeligste og enkleste  
kommunikasjonsverktøyet på markedet.
Finnes som enbruker lisens og skolelisens.
Grid� er et verktøyprogram med mulighet 
for individuell tilpasning og klargjøring av  
kommunikasjonsoppsett som kan benyttes 
i GridPlayer på iPad. Verktøyet kan betjenes 
med øyestyring og andre muserstatninger

Maskiner:
• Cognita Dell Venue 11  
 - Nettbrett m/Win8
• Cognita Grid tablet komplett  
 - Nettbrett m/Win8 med ekstra 
    kontakter, høyttaler og IR sender.

Se flere detaljer på: 
       www.cognita.no/produkt/21

GridPlayer kan lastes ned gratis fra  
AppStore, så du kan utforske den og  
teste brukervennligheten. For individuell 
tilpasning må du ha en Grid� lisens.
Gridplayer er tilgjengelig for iPad, iPad 
mini og iPhone eller iPod. iPaden kan  
låses til GridPlayer om man ønsker det.

Tilbehør:
• iPad Air / iPad Air mini
• iPhone
• iPod

For flere detaljer og filmer se: 
       www.cognita.no/produkt/592


