The Grid 2

Beeldschermtoetsenbord, communicatiehulpmiddel en omgevingsbediening ineen
Met The Grid 2 kunnen mensen met een beperking
of onduidelijke spraak een computer bedienen
als
spraakuitvoer
communicatiehulpmiddel,
door gebruik te maken van symbolen of tekst om
zinnen te maken.
Ook is het mogelijk het Windows bureaublad
en andere programma’s te benaderen met de
ingebouwde computerbediening functionaliteiten.
functionaliteiten van The Grid 2:
Symbolencommunicatie
De symbolencommunicator wordt gebruikt
door personen met alle leeftijden en
mogelijkheden, maar die niet in staat zijn te spreken,
of die onduidelijk spreken. Op basaal niveau kan de
gebruiker en symbool selecteren die direct wordt
uitgesproken. Meer gevorderde gebruikers kunnen
symbolen combineren met alfabet grids en functies
zoals voorspelling gebruiken. Symbolen zinnen
kunnen opgeslagen, geprint, verzonden als email of
sms boodschap, of gewoon uitgesproken worden.
Voor het maken van nieuwe symbolenpagina’s kunt u
gebruik maken van symbolen (Widgit, PCS, overig),
foto’s of andere afbeeldingen.
Tekstcommunicatie
The Grid 2 biedt diverse manieren voor
sneller invoeren van tekst voor personen
die geen fysiek toetsenbord kunnen gebruiken.
Woordvoorspelling en andere functies zijn beschikbaar
voor gebruikers die ondersteuning nodig hebben met
taal en spellen:
- Intelligente woordvoorspelling leert tijdens gebruik.
- Gebruik van woordzoeken via ‘klinkt als’ of ‘wordt
geschreven als’.
-
Afkortingen maken voor het schrijven van
veelgebruikte uitspraken met slechts een paar
selecties.
In de software zijn al tekstcommunicatie pagina’s
aanwezig. Deze kunnen aangepast worden voor
individueel gebruik.

Met Tekst Chat+ berichten heeft de gebruikers de
mogelijkheid tot het bewaren van zinnen. Met snel
zoeken kunnen zinnen snel opgezocht en bewerkt
worden.
Gevorderde gebruikers kunnen diverse berichtenlijsten
onderhouden voor verschillende thema’s.
Met woordmorfologie kan de vervoeging van een woord
(verleden tijd, voltooid deelwoord, tegenwoordige tijd,
…) eenvoudig geselecteerd worden.
Computerbediening
Veelgebruikte applicaties zoals Word, Internet
Explorer en Outlook Express kunnen bediend
worden met de computerbediening pagina’s van The
Grid 2.
Voor het bedienen van andere software kunnen in
The Grid 2 nieuwe pagina’s gemaakt worden, en
deze kunnen online uitgewisseld worden.
De bediening via de pagina’s is heel snel, omdat
in een cel meerdere opdrachten geprogrammeerd
kunnen worden. Een complexe taak kan zo uitgevoerd
worden door slechts een cel te selecteren.
Aanvullend op het vervangen van de muis en het
toetsenbord kunnen met The Grid 2 schermen
gemaximaliseerd en geminimaliseerd worden.
Verschuiven, openen, zoeken op het internet, het is
allemaal mogelijk.
Internet zoekmachine
Binnen The Grid 2 wordt Internet Explorer
geopend en kan over het internet gesurft
worden. De internetpagina’s kunnen in
een eenvoudig leesbaar lettertype getoond en
uitgesproken worden. De toegang tot bepaalde
websites kan in de instellingen geblokkeerd worden.
Email
Gebruikers kunnen e-mails ontvangen en
verzenden. Berichten kunnen met symbolen
geschreven worden. Inkomende mails kunnen
worden voorgelezen.
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SMS berichten
Met een bluetooth mobiele telefoon kunnen
sms berichten verstuurd worden. Het
is eenvoudig in te stellen en erg populair bij de
gebruikers.
Tekstverwerker
De tekstverwerker heeft alle basisfuncties die
nodig zijn om documenten te maken, op te
slaan en af te drukken.
Muziekspeler
Met de muziekspeler kan de gebruiker cd’s
afspelen en muziek die op de computer is
opgeslagen. The Grid 2 kan ook videoclips afspelen.
Rekenmachine
Eenvoudige sommen kunnen berekend worden met
behulp van de Rekenmachine.
Klok
De actuele tijd
beschikbaar.

is analoog en digitaal

Interactieve website
Voor uitwisselen werkvellen:
grids.sensorysoftware.com
Afhankelijk van de vaardigheden van de
gebruiker kan een begeleider de gebruiks
mogelijkheden instellen, zodat een gebruiker
bijvoorbeeld alleen van communicatie met
symbolen gebruik kan maken.
Voor gevorderde gebruikers kan ingesteld worden
dat ze van gebruiksoptie gewisseld kan worden.
Gebruikers kunnen zodoende zelfstandig een ander
deel van het programma gebruiken. Begeleiders
hebben slechts kennis van één programma nodig om
diverse cliënten te kunnen ondersteunen.

The Grid 2 ondersteunt diverse mogelijkheden om
de software te bedienen: aanraakscherm, muis,
hoofdwijzer, toetsenbord, schakelaars, MyTobii
oogbolbesturing en hoofdwijzers, zoals de SmartNav.
De spraakuitvoer kan optioneel, met digitale of
synthetische spraak.
The Grid 2 is leverbaar in 14 talen. Standaard leveren
wij Nederlands, andere talen kunnen op verzoek
geleverd worden. Meerdere talen op 1 licentie kan
ook, tegen meerprijs.
Beschikbare talen: Deens, Duits, Engels, Fins Frans,
Hebreeuws, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools,
Portugees, Spaans, Tsjechisch, Zweeds
Ondersteunde talen (geen talige handleiding en
menu’s): Arabisch, Chinees, Grieks, Russisch
Systeem eisen:
Besturing
Windows XP of hoger
Geheugen
1Gb ram voor XP, 2Gb voor Vista
Harde schijf	
1Gb (tbv software, spraak en
overige bestanden)
Schermresolutie 1024 x 768, minimaal 800 x 600
Processor
1,5 Ghz
Grafische kaart	
kaart met eigen geheugen
geadviseerd (ivm snelheid tonen
grids)
CD-rom speler
Geluidskaart
Artikelnummer:
0502-00
The Grid 2 – 1 gebruiker
0502-02
The Grid 2 – 5 gebruikers
0502-20
The Grid 2 – 20 gebruikers
0502-50
The Grid 2 – 50 gebruikers
0502-UP1
Upgrade The Grid 1 naar The Grid 2

Combinatie met e-reader software
Als op de computer e-reader software geïnstalleerd
is, is het mogelijk deze vanuit de The Grid 2 software
te laten openen.
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