Boardmaker 7
Standard

Bruk den mest kraftfulle symbolprogramvaren for å støtte læring og kommunikasjon. Tilgjengelig for
Windows, Mac og Chromebook. Boardmaker 7 gir deg muligheten til å undervise om hva som helst
med over 45 000 Picture Communication Symbols® (PCS). De dekker enormt mange tema på over
40 språk, pluss hundrevis av ferdige interaktive og utskriftsvennlige maler.

Opprett og tilpass kommunikasjonsbrett, historier,

Spar tid med innbygde funksjoner som redigering i knapp,

språkaktiviteter, spill og mye mer. Velg fra det
medfølgende symbolbiblioteket eller legg til egne
symboler, digitale bilder eller andre grafikkelement.

maler og nettsøk som gjør tilpassingen rask og enkel. I
tillegg kan programmet legges inn på 2 datamaskiner slik
at du får tilgang på skolen og hjemme.

Med selvforklarende tegneverktøy og PDF-utskrift blir
det enkelt lage fra grunnen av eller velge fra hundrevis
av maler. Du kan til og med hente frem igjen, forandre og
skrive ut sider fra eldre versjoner av Boardmaker.

Forklar verden ved å bruke Boardmaker til å merke alt fra
rom og til hele bygninger. Inkluder alle ved å lage etiketter
til skuffer og dører, og sett opp skilt på lekeområder.

Power to be You

Bruk Boardmaker for å bygge er økosystem som
støtter utvikling:

Kommunikasjon

Læring

Atferd

Symboler over alt! Gi ubegrensede
muligheter til å kommunisere hvor som
helst og når som helst.

Skap utallige muligheter for å støtte
forståelse og generalisering av
begrep.

Unngå eller avled utfordrende atferd
og legg til rette for deltagelse og
samspill.

PCS-Symboler
Oppdag vår allsidige PCS-samlinger som er tilgjengelig i ulike stiler utformet for å gi støtte til alle.
Med over 45 000 symboler går du aldri tom for gode tema.

Klassisk

Høykontrast

ThinLine

Kontekst

Disse symbolene gir
fleksibilitet og enkelhet
gjennom å tilby få
farger, tydelige linjer og
kjønnsnøytrale illustrasjoner
av mennesker.

Personer med hjernerelatert
synshemning trenger
ofte enkle symboler på
mørk bakgrunn for å se
symbolene tydelig.

Utviklet for å gi et mer
moderne utseende med
ekstra realisme samtidig
som de beholder en ren
form og dekker tema innen
læreplan og kommunikasjon.

Designet for voksne som
skal kommunisere om
dagligdagse aktiviteter.
Inneholder realistiske
illustrasjoner som kan
brukes som symboler eller
visuelle scener.

For mer informasjon, besøk no.tobiidynavox.com eller ta kontakt med oss for løsninger til organisasjoner med mange brukere.
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