WiViK 3 ”På-skärmen-tangentbord”
för alla med PC och Windows XP/Vista/7
WiViK 3 är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

WiViK 3 -version 3.2 -för val av tecken direkt på skärmen, utan att
använda vanliga tangentbordet. Nya, förbättrade WordQ 2 ingår.
Stor, svensk ordlista
medföljer WiViK 3!
WiViK 3 är ett mycket stabilt program

Tillägget- GRATIS - installerar
en svensk ordlista för WordQ 2
(används i WiViK), med ca 15 000
ord. För att installera ordlistan
måste WordQ vara installerad.

För alla användare av pekskärm,
pekdon*) eller scanning, för att
välja tecken. Med USB kontaktlåda -tillbehör - kan upp till
5 kontakter anslutas för att
styra WiViK vid scanning.
Sveriges mest använda program för:
”På-skärmen-tangentbord”!

USB kontaktlåda vid scanning

*) Som pekdon kan du använda
t ex n-ABLER Trackball, n-ABLER
Joystickmus, Optimax, Optima,
Orbitrack, m fl för att styra
WiViK. Finns att köpa hos oss.

WiViK 3 - ”På-skärmen-tangentbord” har

alla modulerna du behöver för att
skriva med mus/musersättare eller använda scanning. Flera svenska tangentbord
ingår. Dessutom ingår WordQ 2 för ordprediktion och talsyntesstöd. För att få
tal på svenska måste dock komplettering göras med svensk, SAPI talsyntes.
• Du kan skriva snabbare och med mindre ansträngning, när du använder
WiViK 3/WordQ och talsyntesstöd.
• WiViK 3, version 3.2, kan köras i Windows XP/Vista (32 bit)/7 (32 bit).
• Du kan anpassa ett/flera tangentbord/ordlistor till de egna behoven.
• WiViK 3 är ett programpaket på CD med alla delar för peka och klicka. För att
välja kan du använda pekskärm alternativ möss och joystick. Dessutom ingår
ordprediktion, förkortningsexpansion och talsyntesstöd.
• Ett särskilt tillägg för anpassning av scannande tangentbord ingår.
• WiViK 3 är på engelska, men har en lättläst bruksanvisning på svenska.
Kan nu även köras separat från vanliga tangentbordet utan att använda WiViK.
Nyheter i •• Insättningspunktkänslig
prediktion underlättar korrigeringar/anpassar ordförslagen
• Kreativ stavning (Creative spelling) gör att rätt ordförslag visas trots stavfel
WordQ 2 • Automatisk sparande och säkerhetskopiering av ordförråd

PRODUKTER

Artikelnummer

WIVIK 3, CD, 1 installation
USB-manöverkontaktlåda, vid scanning

6632
6641

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Exempel på användning
Valfri ordbehandlare
Surfa på nätet

Skriva mejl

Lösa korsord,
Melödikrysset,
mm på nätet

ISO 22 36 12

Gratis 30 dagars demo! Ladda
ner från vår hemsida! Det är
enkelt att använda WiViK 3!
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Telefon: 08-583 588 90
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