set omgevingsbed., communicatie en computerinvoer
communicatie, computerinvoer en omgevingsbediening via aanraakscherm
Voor
diegenen
die
voor
communicatie,
omgevingsbediening en/of computergebruik
zijn aangewezen op hulpmiddelen kan de de
12” communicatieset een wereld van verschil
betekenen.
De set bestaat uit een dynamisch aanraakscherm,
die,
aangevuld
met
communicatiesoftware
The Grid 2 en de Powerbox, gebruikt wordt als
hulpmiddel voor communicatie, computerinvoer en
omgevingsbediening.
Powerbox
• Geïntegreerde luidsprekers
• Schakelaar ingangen voor twee schakelaars
• Draadloze (radio) schakelaar invoer
• GEWA Progmodule t.b.v. omgevingsbediening
Met behulp van de Infra Rood zender met
voorgeprogrammeerde codes voor de meeste tv-,
video- en audiotoestellen is ook omgevingsbediening
mogelijk.

Toegankelijkheid
De set wordt meestal geleverd met The Grid 2 van
waaruit alle toepassingen volledig te bedienen zijn. Er
is rechtstreekse aansluiting van bedienschakelaars
en joystick mogelijk. In combinatie met een GSMtelefoon kunnen ook SMS-berichten verstuurd
worden. Andere softwarepakketten kunnen ook
gebruikt worden in combinatie met Sahara.
Technische gegevens communicatieunit:
Afmeting:
30 x 22 x 2,6 cm (b x h x d)
Gewicht:
1,62 kg, inclusief accu
Voeding:	interne herlaadbare accu, tot 8 uur
permanent gebruik
Geheugen:
1,99 Gb RAM
CPU:		
Intel Core2 CPU 7400 1,50 Ghz
Opslag:
60GB
Scherm:
12,1”
Aansluitingen: 	
2 x USB, VGA, LAN, modem,
Firewire,
eSATA,
microfoon,
luidspreker, PCMCIA
WiFi, Bluetooth
Ingebouwde luidsprekers

Bediening
De set heeft een groot aanraakscherm (12,1”) dat
zo ingesteld kan worden dat het optimaal afgesteld
is voor de mogelijkheden van de gebruiker. Als optie
kan een rooster op het scherm geplaatst worden om
het aanraken van het scherm te vereenvoudigen.
Tevens kunnen schakelaars en een joystick worden
aangesloten, indien gewenst ook draadloos.
Rolstoelbevestiging
De set kan met het Daessy montage systeem
bevestigd worden. Dankzij het handige tafelstatief.
kan het apparaat op een tafel geplaatst worden en de
juiste hoek worden ingesteld.
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The Grid 2
Beeldschermtoetsenbord, communicatie
hulpmiddel en omgevingsbediening ineen

Begeleiders hebben slechts kennis van één
programma nodig om diverse cliënten te kunnen
ondersteunen.

The Grid software was het eerste software
pakket waarin symbolen- en tekstcommunicatie
gecombineerd werden met een beeldscherm
toetsenbord in één programma.
Dit, gecombineerd met zeer goed instelbare
bedienopties voor schakelaargebruikers en
diverse voorgeprogrammeerde pagina’s maakten
het pakket compleet. Het was een groot succes.

Functionaliteiten van The Grid 2:
• Symbolencommunicatie
• Tekstcommunicatie
• Computerbediening
• Internet zoekmachine
• Email
• SMS berichten
• Tekstverwerker
• Muziekspeler
• Rekenmachine
• Klok
• Interactieve website
The Grid 2 ondersteunt diverse mogelijkheden om
de software te bedienen: aanraakscherm, muis,
hoofdwijzer, toetsenbord, schakelaars, IntelliGazeTM
oogbolbesturing en hoofdwijzers, zoals de SmartNav.
De spraakuitvoer kan optioneel, met digitale of
synthetische spraak.

De veranderingen op het gebied van communicatie en
daarmee gewijzigde wensen van gebruikers zorgden
voor verdere ontwikkelen van The Grid naar The Grid
2. The Grid 2 bouwt voort op het succes van The Grid,
met naadloze integratie van nieuwe activiteiten, zoals
muziek afspelen, e-mails versturen, skype en SMSen via pictogrammen. Daarbij is de werkomgeving
vernieuwd en nóg gebruiksvriendelijker gemaakt.
Afhankelijk van de vaardigheden van de gebruiker
kan een begeleider de gebruiksmogelijkheden
instellen, zodat een gebruiker bijvoorbeeld alleen van
communicatie met symbolen gebruik kan maken.
Voor gevorderde gebruikers kan ingesteld worden dat
de gebruiksoptie veranderd kan worden. Gebruikers
kunnen zodoende zelfstandig een ander deel van het
programma gebruiken.

Systeem eisen:
Besturing:
Windows XP of hoger
Geheugen
1Gb ram voor XP, 2Gb voor Vista
Harde schijf	
1Gb (tbv software, spraak en
overige bestanden)
Schermresolutie 1024 x 768, minimaal 800 x 600
Processor
1,5 Ghz
Grafische kaart 	
kaart met eigen geheugen
geadviseerd (ivm snelheid tonen
grids)
CD-rom speler
Geluidskaart
Artikelnummer:
0502-00
The Grid 2 – 1 gebruiker
0502-02
The Grid 2 – 5 gebruikers
0502-20
The Grid 2 – 20 gebruikers
0502-50
The Grid 2 – 50 gebruikers
0502-UP1
Upgrade The Grid 1 naar The Grid 2
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