
Blisstavle er et kjærkomment hjelpemiddel for erfarne 
blissbrukere. Den har også valgfri e-post og SMS-funksjon.

Blisstavle med ordforslag gir et utvidet verktøy for hurtigere 
kommunikasjon. Når man velger et symbol vil dette skrives 
til en skrivelinje øverst på skjermen, og man får forslag til 
mulig neste ord. Disse forslagene hentes fra Blissarkivet 
som følger med.

Hurtigere kommunikasjon 
Blisstavle 

HMS NR: 021095



Abilia AS  |  www.abilia.no  |  info@abilia.no  |  +47 23 28 94 00 

Ve
r. 

20
17

.1
0.

10

BLISSTAVLE

Programmet forutsetter at man er kjent med bliss-
symboler og symbolenes plassering. Blisstavla har 
nye Blissfarger og valgfri symbolprediksjon (forslag 
til neste ord), og mulighet for sending av e-post og 
SMS.

Blisstavle med ordforslag gir et utvidet verktøy 
for hurtigere kommunikasjon. Når man velger et 
symbol vil dette skrives til en skrivelinje øverst på 
skjermen, og man får forslag til mulig neste ord. 
Disse forslagene hentes fra Blissarkivet som følger 
med.

BLISSTAVLE LEVERERES MED

Blissarkiv, Enkel veiledning og Blisstavle med epost 
og SMS.

BLISSTAVLE - PAPIRUTGAVE

Vi har utarbeidet en ny norsk blisstavle i samarbeid 
med Blisskomiteen i ISAAC. Tavlen er inspirert av 
den nye svenske blisstavlen. Fargene er lysere enn 
det som tidligere har vært brukt, og dette gir bedre 
kontraster på papir og skjerm. Det nye Blissarkivet 
til Rolltalk Designer har også fått disse fargene.

Blisstavle er gruppert i kvadrater, med det mest 
typiske tegnet/overemnet øverst til venstre. Dette 
tegnet har en dypere bakgrunnsfarge enn de øvrige 
tegnene i gruppen. Dette gjør det lettere å finne 
frem for de som bruker den på dataskjerm.

BLISSTAVLE OG ROLLTALK

Forsiden inneholder standard blisstavle, felteditor 
og inngang til andre nyttige funksjoner. Blisstavla 
er delt opp i områder, der områdene tilsvarer pa-
pirversjon av blisstavla. «Blisstavle med e-post og 
sms» forutsetter at Rolltalk er konfigurert for SMS 
og data funksjonalitet. På alle sider finnes symboler 
for e-post og SMS (med unntak av første side og 
siden med småord). Når man har skrevet noe man 
ønsker å sende klikker man på enten e-post eller 
SMS symbolet.

Blisstavle inngår i Rolltalk Communication Pack.

TILBEHØR OG NEDLASTNING

Hvis man ønsker symbolprediksjon, dvs. at systemet 
foreslår neste ord, finnes tilbehøret «Bildebank Bliss 
for Rolltalk Designer» art.no 461336.

Hvis man ønsker Bliss symboltavle på papir kan den 
lastes ned som pdf for egen utskrift fra www.abilia.no.


