Et verktøyprogram for øyestyring som gjør
det mulig å betjene datamaskinen.

Evnen til å velge
Øyestyringsteknologien til Tobii Dynavox har hjulpet tusenvis av personer med kommunikasjons- og
betjeningsutfordringer til å kommunisere og lede mer selvstendige liv. Men hva med de som ønsker å
ta neste steg og utnytte alt datamaskinen deres har å by på? Møt Computer Control – en ny måte å
samhandle med og kontrollere datamaskinen din på via øyestyring. Computer Control (datakontroll)
tilbyr en mer intuitiv øyestyringsopplevelse for en stor grad av selvstendighet. For øyeblikket kun
tilgjengelig på kommunikasjonsenhetene Tobii Dynavox I-13 og I-16.

Oppnå selvstendighet

Oppnå målene

ved å bruke enheten din og utføre
oppgaver selv, uten hjelp fra et familiemedlem
eller en omsorgsperson.

du setter for deg selv, og
åpne opp for ting du kanskje ikke
trodde var mulig.

Computer Control
gir deg styringen

Intuitiv og naturlig øyestyring

Gi deg selv muligheten

som fører til en raskere og
morsommere opplevelse.

til å uttrykke personligheten din ved å utforske
interessene dine og dele dem med andre.

Power to be You

Klikking er
funnet opp på nytt
Øyestyring er en teknologi som har
eksistert i mange år. Men hva er det
som gjør Computer Control annerledes?
Computer Control gir deg ikke bare evnen
til å kontrollere en datamaskin med øynene,
men tar også hensyn til den mest intuitive
og logiske måten for deg å gjøre dette på.

Interaction First
Nå kan du samhandle direkte med objektet du
ser på, når du er klar, i ditt eget tempo. Dette
eliminerer ekstra trinn. Interaction First gjør til
syvende og sist samhandlingen raskere og
mer intuitiv.

Betjening i sentrum
Computer Control vises midt på skjermen når
du har valgt et objekt via Interaction First. Det
sentralt plasserte brukergrensesnittet forbedrer
nøyaktigheten ved å plassere det i det mest
sporbare området på skjermen, samtidig som
det reduserer øyebevegelser og tretthet.

Radial meny
Når du samhandler med et objekt, vises en radial
meny midt på skjermen, der hver funksjon vises
som en rund knapp. Sammenlignet med tradisjonell
betjeningsprogramvare gjør bruken av runde knapper
og radiale menyer det raskere og enklere å velge og
fokusere på funksjonen du ønsker. Dette reduserer
også sjansen for å gjøre feil valg.

Hvis du vil vite mer om Computer Control på I-13 og I-16, gå til no.tobiidynavox.com/computer-control.
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