
programvara

Rolltalk Designer 8

rolltalk Designer är ett program för den som använder rolltalk, pC 
eller surfplatta som kommunikationshjälpmedel. 

Rolltalk Designer ger nya          
möjligheter!
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rolltalk Designer
nyaste versionen av rolltalk Designer kan laddas ned kostnadsfritt för den som har 
programsnickaren version 6.3 eller högre. För mer info se www.abilia.se eller ring oss för att 
få licensnyckel. rolltalk Designer kräver Windows vista eller nyare.

rolltalk Designer inneHÅller
rolltalk Designer | svenska talsynteser | engelska talsynteser | pCs-bildas och färdigt material | 
pCs-högkontrast | rolltalk Designer bildbas | instruktionsfilmer | snabbguide | referensguide

nyHeter i rolltalk Designer 8
• ringa med talsyntes
• nytt färdigt material för utprovning och träning
• pCs bildbas och pCs högkontrast
• svenska och engelska talsynteser
• skype videosamtal och chat
• enklare visuellt gränssnitt
• miniatyrvisning i sidöversikten
• Färdiga sidor för telefoni, kamera, kontakt- , fras- och videolistor mm.
• mer färdigt material baserat på pCs-bildbas, t.ex. Blisskarta med pCs-symboler
• Förbättrad ordprediktion och ordlista
• Hjälptexter med förklaring av funktionerna
• spara egna mallar
• gör ändringar på flera sidor samtidigt
• automatisk backup av användarprogrammet
• passar även surfplattor och pC med Windows 8 pro

Bilderna till höger visar lite av det ny materialet och funktionerna i programmet

abilia aB, kung Hans väg 3, sollentuna, Box 92, 191 22 sollentuna, sweden 

46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | info@abilia.se | www.abilia.se

kom igÅng
För att du snabbt och enkelt ska komma igång med programmet har vi gjort 
instruktionsfilmer:
rolltalk Designer 8 introduktion | möjligheter i rolltalk Designer 8 | titel och menylinje | 
skapa nytt användarprogram | skapa nytt användarprogram, med utgångspunkt från en mall | 
Utforska mall | automatisk back-up | skapa installationsfiler | Färdiga sidor | Färdiga fält

samtliga filmer medföljer vid leverans. De finns också på vår hemsida www.abilia.se

rolltalk Designer 8 

> ARtiKelnummeR: 105301  rolltalk Designer 8 för pC 

> ARtiKelnummeR: 460228  rolltalk Designer 8, skollicens 

> meR inFORmAtiOn: besök vår hemsida


