Point-It! muisvervanger
Point-It! is een compacte joystick voor gebruik
als alternatief voor muisbediening. Het geeft
gelijkmatige en accurate controle over de
Windows muisaanwijzer. De Point-It! is zowel
draadgebonden als draadloos verkrijgbaar.
Dit onopvallende apparaat kan dicht bij de gebruiker
of op een bureau worden geplaatst. Aan de onderzijde
van de Point-It! zijn bevestigingspunten aangebracht,
zodat het met een universeel montagesysteem op
de gewenste plaats bevestigd kan worden. Ook kin
bediening is hierdoor mogelijk.

De joystick is een professioneel non-contact type,
zoals op elektrische rolstoelen wordt gebruikt en is
beschikbaar met diverse verschillende stelen: bal-,
spitsvormig en standaard met schakelaar (zie foto).
Tevens kan een sponsbal over de standaard steel
geschoven worden.

Met vier knoppen worden de muisfuncties links-,
rechts-, dubbelklik en muissnelheid bediend. Met de
sleepvergrendeling kan de gebruiker slepen zonder
de linker toets ingedrukt te hoeven houden.
Op de standaard steel zit een vijfde knop die eveneens
de linker knop activeert. Op de 3,5 mm jack ingangen
kunnen externe schakelaars worden aangesloten
voor degenen die het moeilijk vinden de knoppen op
de Point-It! te bedienen.
De draadloze Point-It! is een compacte batterijgevoede
draadloze joystick voor een alternatief muisgebruik.
Deze communiceert met de computer via IR DA
overdracht.

De Point-It! mini is een compacte miniatuur versie van
de Point It! joystick. Ook hier zijn externe schakelaars
niet nodig, maar wel mogelijk.
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Type-Matic
Bij levering van een Point-It! joystick ontvangt u
gratis de software Type-Matic, een beeldscherm
toetsenbord dat ontworpen is om met de Point-It!
joystick te gebruiken. Hiermee kunnen degenen
die geen gewoon computertoetsenbord kunnen
bedienen, toch tekst in een willekeurig Windows
programma invoeren.
Type-Matic kan volledig geschikt worden gemaakt
voor verschillende gebruikers en wordt geleverd
met enkele praktische lay-outs, zodat u direct kunt
beginnen.
Type-Matic werkt onder Windows 98, Windows ME,
Windows 2000 en Windows XP Home.
U kunt met Point-It! ook de Sensory Software The
Grid en Windbag bedienen. Over deze software zijn
aparte folders beschikbaar.

Artikelnummer:
UNI-301	
Point-It! USB aangepaste joystick,
inclusief UNI-302
UNI-301-1	
Point-It! USB met ball knop,
inclusief UNI-302
UNI-301-21
Point-It draadloos USB
UNI-301-22
Point-It draadloos met USB output
UNI-301-K01 Carrot knob
UNI-301-K02 Dynamic knob
UNI-301-K03 Chin knob
UNI-301-K04 Sponge knob
UNI-301-K05 T bar
UNI-301-K06 Wrist plate
UNI-301-M	Mini point-it USB joystick,
inclusief UNI-302
UNI-301-M1 	Mini point-it USB ball knob,
inclusief UNI-302
UNI-302	Type-Matic virtueel toetsenbord
aanpassing
UNI-302SW	Type-Matic virtueel toetsenbord
aanpassing schakelaar
UNI-303
Chatterbox txt to speech
UNI-304	Active! schakelaar aanpassing
software
UNI-305	Schakelaar aanpassing
serieel adapter
UNI-311	Point-It! PS2 IR joystick,
inclusief UNI-302
UNI-391	Point-It! montage onderdeel
op rolstoel
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