
Rolltalk Designer, er en programvare for Rolltalk og 
PC med Windows. Rolltalk Designer gir mulighet 
for å lage et personlig brukerprogram til deg som  
trenger tekst og/eller symbolbasert kommunikasjon. 

Programvaren gir tilgang til fri redigering samt flere 
kommunikasjonsoppsett som gjør det lett å komme 
i gang, og som individuelt kan tilpasses.

Med Rolltalk Designer kan du enkelt lage opplegg 
for kommunikasjon, begrepstrening, oppgaver 
for undervisning og papirmateriell. Kombiner lyd,  
bilder og video. Det følger med eksempler, maler  
og ferdige programdeler. Rolltalk Designers  
bildebank inneholder symboler med valgfri bak-
grunnsfarge. Rolltalk Designer kan benyttes for  
å lage papirmateriell ved å ta utskrifter. Det er  
mulig å definere at noe av innholdet kun er synlig  
på skjermen og ikke ved utskrift, og motsatt.

Egne kommunikasjonsoppsett 
Rolltalk Designer 
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MULIGHETER I ROLLTALK DESIGNER

• Kommunisere ved hjelp av innlest tale, syntetisk tale  
   eller talebibliotek.
• Skrive med bilder.
• Skjermtastaturer med tekstbehandler og skjerm- 
   tastatur for bruk i Word og andre Windows- 
   programmer.  
• Prediktive ordlister på bokmål, nynorsk og engelsk  
  følger med. Både ord– og bokstavprediksjon samt  
   filbehandling.
• Kalender og påminningsfunksjoner med mulighet   
   for grafisk framstilling av tid og aktiviteter.
• Sende e–post og SMS som bilder eller tekst.
• Spille av lyd og video. Vise frem foto. Bruker de     
   aller fleste lyd–, video– og bildeformater.
• Ta egne foto og video ved hjelp av webkamera  
   eller DV–kamera.
• Lage musikk. Bruk ferdige sider eller velg blant  
   128 medfølgende instrumenter.
• Notatfelt – “gule lapper”, skriv og lagre notater  
   eller meldinger for senere bruk.
• Bruke skreddersydde Internettløsninger til for             
   eksempel opplesing av nyheter, spill– og 
   undervisningssider.
• Integrerte funksjoner for øyestyring.
• Kalkulator
• Puslespill og terningkast
• Lese– og skriveopplæring og innlæring av symboler.
• Diktafon
• Endre innstillinger fra eget program; lydvolum,  
   betjeningsutstyr, osv.
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HVORDAN BRUKES ROLLTALK DESIGNER?

Utfra dine behov og forutsetninger lager du et  
program. Programmet er oppbygd av sider, hver 
side har felt med bilder, tekst eller symboler. Når 
du velger et spesifikt felt aktiviseres en eller flere 
funksjoner. Disse funksjonene kan være å spille av 
en talemelding, spille MP3 spiller, skrive med bilder 
eller tekst, sende en mail eller få opplest dag og 
tid.

Programmer laget med Rolltalk Designer kan  
betjenes på mange ulike måter, for eksempel  
ved å trykke direkte på skjermen (forutsetter touch- 
skjerm) med brytere, hodemus, joystick, øyestyring  
eller vanlig mus og tastatur. 

LAG PERSONLIG OG LEKKER DESIGN

Det er fri plassering av bilder og felter på skjermen, 
”3D knapper”, gjennomsiktige felt og bakgrunns-
bilder. Rolltalk Designer leveres med PCS som inne-
holder ca 20 000 symboler og Rolltalk bildebank 
som inneholder  ca 1 800 symboler samt en rekke 
stilige knapper og designelementer du kan bruke.

Med ferdige side– og feltbanker (som f.eks. tasta-
turer, kalendere, Internett, e–post og SMS) kan du 
klippe og lime sammen et funksjonelt program på 
kort tid.

ROLLTALK DESIGNER LEVERES MED

 - PCS (farger, høykontrast, svart-hvitt) og Rolltalk 
    bildebank
 - Talesynteser både voksen- og barnestemmer
 - Ferdige felt og sidebanker omgivelseskontroll
 - Eksempler
 - Pegasus og ASK IT-skole

FÅ EN LISENSNØKKEL

For å få tilgang til all funksjonalitet i Rolltalk Designer  
må den medfølgende lisensnøkkelen aktiveres på  
maskinen hvor Rolltalk Designer er installert. 

En lisens kan installeres på inntil 5 maskiner knyttet til  
samme bruker. Etter at en lisensnøkkel er aktivert på  
5 maskiner vil den ikke lenger kunne brukes.


