Toetsenborden
Niet voor iedere computergebruiker is een standaard toetsenbord geschikt. QuoVadis kan, afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de
gebruiker, diverse toetsenborden leveren.
Vanwege de grote diversiteit treft u hieronder enkele
voorbeelden van de diverse mogelijkheden aan. Onze
medewerkers gaan graag met u na welke oplossing
voor u het meest geschikt is.
Kleine computertoetsenborden
Cherry Mini toetsenbord
Dit ultra compacte toetsenbord (31 cm breed) is door
zijn geringe afmetingen ook bijzonder geschikt voor
mensen met een beperking in hun bewegingen en
reikmogelijkheden en voor kleine kinderen. Het toetsenbord heeft een USB aansluiting en is eventueel te
leveren met een afdekrooster voor de toetsen.

Techsolo
De Techsolo TK-20N is een robuust toetsenbord met
90 toetsen. Het numerieke gedeelte kan door een
extra functietoets worden ingeschakeld. Het geeft de
indruk van een laptop keyboard maar is zeer goed
bruikbaar voor een gewone desktop PC. Ook kan het
goede diensten bewijzen als er weinig bureauruimte
beschikbaar is, dan wel als er bijvoorbeeld vanaf een
rolstoel mee gewerkt moet worden!
Verbinding wordt gemaakt via USB. Het toetsenbord
is compatibel met WIN 95/98/2000/NT/XP+DOS.

Grote computertoetsenborden
Naast kleine zijn er uiteraard ook extra grote toetsenborden beschikbaar voor mensen met coördinatieproblemen en motorische beperkingen.

Clevy toetsenbord
De grote toetsen en het kindvriendelijke uiterlijk maken het Clevy toetsenbord ideaal voor mensen met
een verminderende motoriek of mensen met een visuele beperking. Het toetsenbord is robuust en heeft
een visueel eenvoudige lay-out. De Clevy heeft zowel
een USB als PS/2-aansluiting en is eventueel ook te
leveren met een afdekrooster voor de toetsen.
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Overige voorzieningen
Afdekraam
Om de toetsen beter te kunnen benaderen, is het gebruik van een afdekraam soms nodig of raadzaam.
Voor veel toetsenborden zijn afdekramen standaard
beschikbaar en anders op maat leverbaar.

Software
Wanneer de handfunctie ontoereikend is voor het
bedienen van een toetsenbord, kan gebruik worden
gemaakt van een beeldschermtoetsenbord. Op het
scherm wordt een toetsenbord weergegeven die vervolgens met de muis of met schakelaars bediend kan
worden. Meer informatie hierover vindt u onder meer
in de folder over The Grid2.

Spraak
Wanneer zowel een toetsenbord als toetsenbordvervangers ontoereikend zijn, is het mogelijk tekst
en commando’s in te geven met behulp van spraak.
Speciale software zoals Dragon Naturally Speaking
herkent, na een trainingscyclus, de gesproken woorden en geeft deze in het scherm weer. Ook het gebruik van de muiswijzer en het bedienen van computerfuncties kan met dergelijke spraaksoftware worden
uitgevoerd.
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