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SensaComm
Communiceren met de SensaComm.
Met SensaComm is het mogelijk te communiceren met
voelsymbolen. Wanneer deze bij de sensor worden
gehouden wordt een actie uitgevoerd, zoals het
uitspreken van een tekst of het vertonen van een film.
Voelsymbolen
De voelsymbolen zijn er in verschillende formaten en
kunnen geplaatst worden in een object wat de cliënt nu
al gebruikt, zoals bijvoorbeeld een knuffeltje of
voelkaartje. Het is ook mogelijk op het voelsymbool een
structuur een klein object of braille symbool aan te
brengen. Er bestaat ook de mogelijkheid voor het
aansluiten van maximaal 5 knoppen, eventueel ook
voorzien van een voelsymbool.
Communicatie
Door het plaatsen van het voelsymbool bij de sensor
herkent de SensaComm de keuze en wordt deze
hoorbaar en zichtbaar gemaakt voor de gebruiker en de
gesprekspartner. Hier door is de SensaComm ook zeer
geschikt voor zowel blinde als volledig dove mensen.
Spraaksynthese
Een duidelijke computerstem ondersteunt de gebruiker
en of de gesprekspartner bij de communicatie.
SensaComm maakt gebruik van zeer goed verstaanbare
stemmen. Er is een mannen en vrouwenstem
beschikbaar. Het volume is voldoende voor gebruik in
familiaire omgeving en kleine groepen.

Variabele indeling Communicatie
De opzet van de communicatieStructuur kan van zeer eenvoudig
tot zeer complex worden opgezet.
Bij een eenvoudige opzet kan men
denken aan een aantal voelsymbolen die een directe, 1 op 1 functie hebben. Bij elk
voelsymbool hoort dan een unieke functie: Symbool 1
geeft: “Ik heb honger” Symbool 2 speelt een
muziekbestand af, enzovoorts.
Een ingewikkelder opzet kan bestaan uit een systeem
met een dagprogramma en de mogelijkheid deze zelf te
veranderen.
Commap zorgt altijd voor een eerste indeling die samen
met de betrokkenen en de cliënt wordt opgezet.
Wanneer kies ik voor de SensaComm?
Door het grote aantal mogelijkheden is de SensaComm
geschikt voor een zeer grote doelgroep. Van jong tot
oud, volledig doof of geheel blind, van cognitief zeer
goed tot verstandelijk beperkt: iedereen de met
voelsymbolen kan werken kan de SensaComm bedienen.
Onze adviseurs kunnen laten zien wat de mogelijkheden
zijn en samen met u de keuze voor een goed
communicatie hulpmiddel maken.

Functionaliteiten van SensaComm:
Haptische (voelsymbool) communicatie
Communicatie op basis van voelsymbolen wordt gebruikt
door personen van alle leeftijden en mogelijkheden,
maar die niet in staat zijn te spreken of hun keuze
duidelijk te maken.
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Voor het maken van nieuwe symbolenpagina’s kunt u
gebruik maken van symbolen, foto’s of andere
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Specificaties.
SensaComm standaard:
Voelsymbolen: -mini: rond 3 cm (euro-formaat)
-standaard: sleutelhangerformaat ( 4 cm)
-voelkaart: creditcard formaat
Sensor:
Zwart 10 x 8 x 3 cm
Beeldscherm: standaard: 12 inch, helder IPS, krasvast
Pictogrammen: indelingen van 2x2, tot 3x4, mogelijk.
Uitvoer:
Spraak: Mannen en vrouwen en kinder
stemmen, bewegend beeld, muziek,
geluiden.
SensaComm 8 inch:
Beeldscherm: 7,8 inch, helder IPS, robuust, krasvast
Accu:
Lithium Polymeer 7525 mAh
Connectie:
WiFi
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