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Alt-i-ett funksjonalitet 
Tobii Communicator tilbyr uavhengighet 
for de som trenger alternative 
kommunikasjonsløsninger. Den gir deg 
muligheten til å kommunisere ansikt til 
ansikt, og gjør det lettere å sende e-post, 
tekstmeldinger (SMS) og benytte chat. 

Den inneholder:
• Alternative kommunikasjonssider og 

skjermtastatur for ulike behov og ferdigheter
• Veiviser for å redigere tekst, bilder og lyd
• Kan tilkobles mobiltelefon, e-post og chat
• Intuitive verktøy for redigering og utvikling av 

tilpassede sider
• Kraftfulle tidsbesparende verktøy som ord- 

og setningsprediksjon
• Spill for læring og språktrening
• Integrert syntetisk tale og tilgang til innlest lyd
• Omgivelseskontroll med IR-fjernkontroll

Tekst og Symbolkommunikasjon
Personer som benytter de tekstbaserte 
kommunikasjonssidene vil dra nytte av 
frekvensbasert ordprediksjon, samt 
muligheten til å legge inn egne ofte 
benyttede ord og uttrykk, som kan benyttes 
i tekstproduksjonen. Brukeren kan også 
opprette dokument og skrive dem ut. For 
personer som ikke kan lese og skrive har 
Communicator ferdige kommunikasjonssider 
med et ordforråd som består av symbol. I 
tillegg til at en kan benytte egne bilder og 
symbol, så blir programmet levert med over 
15,000 SymbolStix® symbol.

Høykvalitet stemmer
Communicator blir levert med Infovox, en 
høykvalitet talesyntese fra acapela group, 
som leser opp symbolene og teksten du 
produserer. Både kvinnelig og mannlig 
stemme inkludert i programmet. 

Kontroller dine omgivelser
En kan koble til en fjernkontroll med IR-
signaler som kontrollerer TV og DVD-
spiller. Dersom hjemmet har installert et 
omgivelseskontrollsystem som åpner dører, 
slår av og på lys, etc., kan dette også betjenes 
gjennom Commuicator Premium.

Hold kontakten med venner
Med Communicator Premium kan du enkelt 
kommunisere via online chat, e-post og 
tekstmeldinger på mobiltelefon. Du kan til 
og med gjennomføre en telefonsamtale og 
benytte syntetisk tale*. Lag en personlig 
kontaktliste der du kan benytte fotografi for å 
kjenne igjen personer i listen.

Tilgang til Windows®
Muligheten til å benytte Windows® gir deg 
friheten til å utforske alle installerte program 
på datamaskinen. Communicator har 
innholdsrike skjermtastatur som lar brukeren 
indirekte kontrollere applikasjonene.

Økt uavhengighet
Tilgang til e-post og å sende meldinger 
bedrer uanhengigheten og livskvaliteten for 
mange brukere. Muligheten til å inngå private 
og personlige samtaler uten assistanse 
fra hjelpere er ekstremt viktig for mange 
mennesker - og i Tobii Communicator er  
dette mulig.

Støtter alle betjeningsmetoder
Programvaren støtter betjening gjennom 
berøringsskjerm, museklikk, musedveling, 
joystick, hodemus, og øyestyring. Den 
inneholder mange justerbare innstillinger 
for bedre ytelse og personlige preferanser. 
Brukeren kan selv bytte betjeningsmetode og 
justere innstillingene når behovet endres.

Standard eller Premium utgave
Dersom du benytter en vanlig datamaskin 
eller en dedikert kommunikasjonsenhet, og 
bare skal benytte kommunikasjonssidene 
med tale og/eller tilgang til Windows®, er 
Standard utgaven sannsynligvis det beste 
valget. Premium er et bedre valg dersom du 
også trenger e-post, tekstmelding (SMS), 
online chat, og omgivelseskontroll

For mer detaljert informasjon, vennligst besøk 
www.tobii.no

Nyskapende 

programvare som tilbyr 

en stemme til deg!

Innholdsrik programvare for ASK som tilbyr unike 

måter å kommunisere, og et nytt nivå innen 

personlig uavhengighet.
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