
Rolltalk Designer for Print, er programvaren som  
benyttes for å produsere og redigere trykket  
materiell som kommunikasjonstavler- og bøker. 

Målet er å lage og/eller redigere kommunikasjons- 
materiale til deg som trenger Alternativ- og  
supplerende kommunikasjon.

Rolltalk Designer for Print kan benyttes på Rolltalk  
og PC med Windows og levereres med PCS  
bildebank.

Lag ditt eget papirmateriale 
Rolltalk Designer for print 
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KOMME IGANG

Det kreves at du allerede har det fysiske papir- 
materiell for å få tilgang til å gjøre endringer. Dvs 
at for å gjør endringer i PODD 12 boken, må du 
ha både Rolltalk Designer for Print og PODD 12.  
Til det enkelte hjelpemiddel, følger det med en 
minnepenn med en installasjonsfil. Se den enkelte  
brukerveiledning for installasjonsveiledning og bruk.
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HVORDAN BRUKES ROLLTALK DESIGNER FOR 
PRINT? 

Dette er en enkel programvare for å lage papir- 
materiale til kommunikasjon, som f.eks enkelt- 
symboler, tematavler og bøker. Det du lager kan 
du skrive ut, kopiere, lagre som PDF og sende 
som mail, slik at alle som er rundt brukeren kan ha  
tilgang til kommunikasjonsmaterialet.

Rolltalk Designer for Print installeres på en PC  
eller en Rolltalk og brukes som utskriftsprogram  
for de trykte, symbolbaserte kommunikasjons- 
hjelpemidlene våre.

PERSONLIG KOMMUNIKASJON

PCS bildebank følger med i Rolltalk Designer for 
Print. Du kan også bruke dine egne bilder og egen 
tekst som er lett å endre.

En sidemal gjør det enkelt å lage kommunikas-
jonsmateriale med likt utseende. Du oppnår å ha  
samme antall felter/bilder, lik plassering og det er 
raskt å fylle inn med nytt innhold. Du kan lage deg 
flere maler for ulike formål og enkelt ta disse i bruk.

Ved å lagre det du har laget i Rolltalk Designer for 
Print som PDF, kan du sende det du har laget på 
mail. Slik kan andre som ikke har Rolltalk Designer 
for Print, få tilgang til det du har laget, og skrive 
det ut.

Rolltalk Designer for Print har enkle menyer for å gjøre 
endringer i følgende papirmateriell:

ASK grunnpakke
ASK tematavler

PODD bøker:

PODD 12
PODD 12 mini
PODD 40
PODD 70

ESKEN INNEHOLDER

• Minnepenn med Rolltalk programvare, lisens           
   for å installere på 5 maskiner
• Brukerveiledninger
• Quick Guide
• Brukerveiledning Rolltalk Designer for Print 
   og Rolltalk Designer


