KOGNITION

FLEXIBOARD
ett förenklat tangentbord

SJÄLVSTÄNDIG VARDAG

Flexiboard är ett tangentbord för personer som har svårt att
använda ett vanligt tangentbord, på grund av fysiska eller kognitiva
nedsättningar eller en kombination.

Jag kan självständigt
använda datorn.

Flexiboard

Programpaketet Flexikom

Flexiboard är ett tangentbord som man själv
bestämmer tangenterna på. ”Tangenten” är
egentligen en bild på ett pappersöverlägg.
När man trycker på en bild på Flexiboard händer det som man bestämt ska hända i datorn,
t ex att en symbol visas på skärmen.

FlexiWord är ett anpassat ordbehandlingsprogram där man kan skriva med bilder,
symboler och bokstäver. Det går också bra att
använda syntetiskt och inspelat tal. FlexiWord
kan därför även användas för kommunikation.
I FlexiWord är det enkelt att spara, hämta
och skriva ut dokument. FlexiWord kan ställas
in på många sätt för att passa användarens

Man kan enkelt byta mellan olika överlägg.
Eftersom Flexiboard automatiskt känner av
vilket överlägg som ligger på kan användaren
självständigt byta överlägg. Överläggen kan
innehålla olika bilder, symboler och text.
Flexiboard ersätter i första hand datorns
tangentbord men kan även styra muspekaren.
Detta innebär att även personer som inte kan
stava och läsa nu får utökade möjligheter att
använda datorn efter sina personliga förutsättningar.
Anslagsfördröjning och repetition på Flexiboard kan ställas in för olika användare. Tangentbordet har A3-storlek och kan delas upp i
128 rutor eller färre.
I Flexiboard ingår programmen Flexiladdaren
och FlexiKom.
Flexiladdaren

behov, t ex bildstorlek, bakgrundsfärg och
synliga knappar på skärmen.
FlexiView är ett bildvisningsprogram som
visar en bild åt gången. Till varje bild kan man
koppla syntetiskt tal eller inspelat ljud. Det är
också möjligt att visa bokstäver, ord och meningar samt att spela upp videosekvenser och
musik. FlexiView kan användas för ”tryckahända”-övningar och för att visa bildspel. Det
kan också användas för kommunikation.
FlexiView kan ställas in på många olika sätt
för att passa användarens behov, t ex bildstorlek, bakgrundsfärg och synliga knappar på
skärmen.
Talsyntes med rösterna Ann Marie, Ingmar,
Emma och Erik.
Flexiboard ansluts till USB–porten på PC. Passar Windows 2000, XP, Vista och Windows 7.

Flexiladdaren gör att man på ett mycket
enkelt sätt kan skapa och skriva ut egna
överlägg och programpaketet
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> Mer information: besök vår hemsida för fler bilder, filmer och mer information.
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