Se hva jeg sier

Topias Lemmetyinen, 8 years
Diagnosis: severe speech and language disorder
lmagetalk started from the idea of his father Henrik

Imagetalk er for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser.
Imagetalk er en bærbar kommunikasjonsløsning med kalender og
er den første i sitt slag. Programmet kan brukes til nær- og mobilkommunikasjon. Meldinger lages ved hjelp av symboler og syntetisk
tale. Imagetalk kan brukes på mobiltelefon, en håndholdt PC eller en
stasjonær PC.
Imagetalk Mobile
S60 Edition på Nokia
6600. Programmet virker
også på Nokia n-Gage mm.

Imagetalk meldinger har mange bruksområder. Talesyntesen kan
lese opp meldinger du har satt sammen. Ferdige meldinger kan
sendes til dine venner og kontakter. Kontaktene ligger lagret med
bilder. Du kan også lagre meldinger i kalenderen.
Sammensetting av meldinger gjøres ved å velge blant symboler i
ditt personlige symbolarkiv. Symbolene kan organiseres individuelt
slik at det er lett å finne frem; enten som overlegg eller arrangert i
mapper. Setninger du bruker ofte kan lagres slik at det går raskt å
finne dem frem igjen.

Imagetalk Mobile
Java Edition på Qtek
2020. Programmet virker
også på andre PDA.

Imagetalk Assistant er
et Java-basert program.
Inkluderer redigering av
symbolsamlinger og ikoner.

Symbolene kan være fra vanlige symbolsamlinger som Bliss, PCS og
Pictogram. Disse kan kombineres med egne symboler fra fotografier
og tegninger. Hvilke symboler du vil bruke og hvordan de arrangeres,
tilpasses behovet og kapasiteten til den enkelte. Symbolteksten kan
tilpasses ved hjelp av et alfanumerisk skjermtastatur.
En liten og lett enhet er lett å ta med seg. Dermed har du alltid
kommunikasjon og kalender tilgjengelig. Du holder kontakten med
andre over telefonnettet: Du er lett å få tak i, og det er lett å nå andre.
Tidshåndtering er en viktig del av hverdagen. I kalenderen til
Imagetalk struktureres dagen ved hjelp av symbolmeldinger i
kronologisk rekkefølge. Du blir påminnet om viktige hendelser, og
kan se hvor lang tid det er igjen til neste aktivitet. Kalenderbeskjeder
kan stilles inn slik at en hjelper får beskjed dersom du ikke har sett
alarmen.
Imagetalk Assistant er et program som kjøres på en PC med
internett-tilgang. Dette er et verktøy for å redigere innholdet på
brukerens enhet. Symboler føyes til, fjernes og organiseres så
det passer den enkelte. Kommunikasjonspartnere kan defineres
og man kan lage egne symboler. Registrerte assistenter kan dele
symbolsamlinger over Internett.
Imagetalk er morsom. Når du kjeder deg, kan du høre på musikk
med MP3-spilleren. Lek og lær spill kommer snart.

Imagetalk Desktop Java utgave
på Fujitsu Siemens TabletPC.
Kjører også på Windows XP,
2000/98 maskiner.

Forside: Topias Lemmetyinen, 8 år. Diagnose: alvorlige språk- og talevansker.
Imagetalk startet med faren Henrik sin idé.
Ikonskaper: Janina Rautio. Diagnose: språk, tale og kommunikasjonsvansker. Faren bruker Imagetalk
Assistant for å utvikle hennes symbolarkiv og legge inn kommunikasjonspartnere.

Imagetalk Mobile Java Edition
>

Java applikasjon som kjører på enheter med Microsoft PocketPC
2002 eller PocketPC 2003 operativsystem (sistnevnte anbefales).
> Farge berørings-skjerm (240 x 320 pixels).
> Sertifiserte enheter:
>
Fujitsu-Siemens Loox 600 med GSM modul på CF kort
>
Fujitsu-Siemens Loox 610 med GSM modul på CF kort
>
HP iPaq 2210 med GSM modul på CF kort
>
Qtek 2020 med innebygd GSM modul (anbefales)
Se nettsiden for oppdatert liste.
> Talesyntese fra Babel Infovox integrert med applikasjonen.
Støtte for europeiske språk inkludert nordiske.
Se nettsiden for oppdatering på tilgjengelige språk.
Egenskaper:
> Send og motta SMS meldinger. Konvertering til e-post over
Imagetalk Server og QLA Message Server.
> Symbolbasert brukergrensesnitt med fire modi: Ny Melding, Arkiv,
Innboks og Kalender.
> Blokkering av utilsiktet dobbelt-klikk.
> Talevalg inkludert Forstørr&Tal og Velg&Tal.
> Mulighet for å oversette symboler mellom ulike språk
> Kalender med tidsinnstilte meldinger med/uten alarm.
> Sikkerhetsinnstillinger som OK og SOS kalender tilbakemeldinger
og SOS knapp med valgfri mottaker.
> Klokke og timer med dato og tid, som viser en nedteller til neste
hendelse.
> Qwerty skjermtastatur og integrert kalkulator for tilføying og
modifisering av tekst, nummer og kalkulasjoner i meldinger.
Støtte for eksternt tastatur.
> MP3-spiller for musikk og lyder (Vi anbefaler å kun bruke lisensiert
musikk).
> Leveres med minnekort (MMC) for enkel oppdatering, backup og
tilbakestilling.

Imagetalk Mobile S60 Edition
>

Symbian applikasjon som kjører på Series 60 plattform med
fargeskjerm (176 x 208 pixels).
> Fempunkts joystick betjening og to funksjonstaster
> Sertifiserte enheter:
>
Nokia 3650
>
Nokia 6600
>
Nokia N-Gage
Se nettsiden for oppdatert liste.
> Integrert talesyntese: Babel Infovox for de fleste europeiske språk,
inkludert nordiske. Se nettsiden for oppdatering på tilgjengelige
språk.
Egenskaper:
> Send og motta SMS meldinger. Konvertering til e-post over
Imagetalk Server og QLA Message Server.
> Knapp-basert brukergrensesnitt med Ny Melding, Arkiv, Innboks
og Kalender.
> Talevalg inkludert Forstørr&Tal
> Mulighet for å oversette symboler mellom ulike språk
> Kalender med tidsinnstilte meldinger med/uten alarm.
> Sikkerhetsinnstillinger som OK og SOS kalender tilbakemeldinger
og SOS-knapp med valgfri mottaker.
> Klokke og timer med dato og tid, som viser en nedteller til neste
aktivitet.
> Querty skjermtastatur og integrert kalkulator for tilføying og
modifisering av tekst, tall og kalkulasjoner i meldinger.
Støtte for eksternt tastatur.
> Leveres med minnekort (MMC) for enkel oppdatering, backup og
tilbakestilling.

Imagetalk Desktop
>

Java applikasjon som kjører på Microsoft Windows XP, 2000 og
Windows 98 eller Tablet PC med Microsoft TabletXP.
> Betjenes med mus eller berøringsskjerm.
> Skjermstørrelse 1024 x 768 pixler.
> Integrert talesyntese fra Babel-Infovox. Støtte for europeiske
språk inkludert nordiske. Sjekk nettsiden for oppdatering på
tilgjengelige språk.
> Mulighet for mobil hardware og software tilbehør for å sende og
motta SMS.
Egenskaper:
> Send og motta e-post over ImageTalk Server eller enhver IMAP
eller POP3 mailserver som benytter Java Mail API. Konvertering til
SMS via Imagetalk Server og QLA Message Server.
> Symbolbasert brukergrensesnitt med fire modi: Ny melding, Arkiv,
Innboks og Kalender.
> Blokkering av utilsiktet dobbelt-klikk.
> Talevalg inkludert Velg&Tal.
> Mulighet for å oversette symbolbasert tekst til andre språk.
> Kalender med tidsinnstilte meldinger med/uten alarm.
> Sikkerhetsinnstillinger som OK og SOS kalender tilbakemeldinger
og SOS-knapp med valgfri mottaker (bare hvis tilbehør GSM/GPRS
radio modul er installert).
> Klokke med timer med dato og tid, som viser en nedteller til neste
aktivitet.
> Querty skjermtastatur og integrert kalkulator for å tilføye og
modifisere tekst, tall og kalkulasjoner i meldinger. Støtte for
eksternt tastatur.
> MP3 spiller for musikk og lyder (Vi anbefaler å kun bruke lisensiert
musikk).
> Leveres med CD-ROM for enkel oppdatering, backup og
tilbakestilling.

Imagetalk Assistant
>

Java applikasjon som kjører på mange plattformer, inkludert
Microsoft Windows XP, 2000, NT og 98, Linux og MAC OS X.
> Installasjon og oppdateringer håndteres av Java Web Start, men
kan kjøres separat under opprettelse og oppdatering av symbolarkiver.
> Bruker registrering, nedlasting av symbol biblioteker, tilgang til
andre symbol-arkiv, maler og personlige biblioteker over internett.
Egenskaper:
> Hoved vindu med tre fliker: Brukere, Arkiver og Biblioteker.
> Arkivredigering for å opprette og endre symbol arkiver ved å dra
symboler fra bibliotekene over i arkiv matrisen.
> Mulighet for semantiske og grammatikalske tilføyelser til symbol
arkivet.
> Utskriftsfunksjon for å skrive ut overlegget.
> Redigering av biblioteket for å organisere eget og brukeres
biblioteker.
> Symbolredigerer for å lage og modifisere brukertilpassede
symboler.
> Oppdatering av data, inkludert brukere, arkiver, maler og
biblioteker til Imagetalk Server, enten til eget bruk, til andre
assistenter eller for fri avbenyttelse.
> Nedlasting av bruker-data fra Imagetalk Server fra egen database
på en annen lokasjon, fra andre assistenter og fra offentlig
tilgjengelige baser.
> Oppdatering av bruker-profiler med arkiver og partner data til
brukerens Imagetalk enhet.

Tilbehør:
>
>

Autorisert Imagetalk distributør:
Cognita AS
Sjølyst Plass 4
N- 0278 OSLO

Tel.: +47 2243 0500
Fax.: +47 2243 7430
E-post: info@cognita.no
Nettsted: www.cognita.no

Fujitsu Siemens Connect2Air GSM/GPRS radio modem CF kort for
sertifisert håndholdt PC, valgfri PCMCIA adapter for tablet PC.
Besøk nettsiden til Imagetalk for linker til andre tilbehør, som
veske, etui, printer o.l.

Informasjon:
>
>
>
>
>

Imagetalk Oy
Lemminkäisenkatu 14-18, 20520 Turku/Åbo, Finland
http://www.imagetalk.net
sales@imagetalk.fi
tel. +358 2 278 7000

