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The Grid 3
Er is veel mogelijk met Grid 3!
Met de nieuwe communicatiesoftware van Smartbox zijn er weer veel meer
mogelijkheden ten opzichte van de Grid 2. Met name het Social Media stuk is uitgebreid
en beter geïntegreerd. Met de nieuwe opties en toepassingen kun je zeggen wat je wilt,
heb je toegang tot je computer en wordt het besturen van je omgeving eenvoudiger. De
aanpassingen zijn tevens op een logischer wijze door te voeren.
Gemakkelijk bewerken
Het maken en personaliseren van de bronnen in Grid 3 is
heel eenvoudig. Binnen enkele muisklikken is alles
bereikbaar en het maken van aanpassingen tijdens het
gebruik gaat sneller dan ooit, dankzij touchscreen.
Prachtig eenvoudig
De gebruikersinterface van Grid 3 is vriendelijk en ziet er goed uit. Het ontwerp en de
opmaak zorgen ervoor dat de grid sets er mooi uitzien en eenvoudiger en voor iedereen
te gebruiken zijn. Grid 3 ondersteunt je in je dagelijkse leven.
Symbolencommunicatie
Dankzij Symbolencommunicatie in Grid 3 kun je symbolen gebruiken die die weergeven
wat je wilt zeggen. Zodra je apparaat aan is heb je een breed aanbod van kant-en-klare
grid sets. Je kunt meteen aan de slag!
Ontworpen voor iedereen
De grid sets in Grid 3 zijn ontwikkeld voor mensen met verschillende niveaus zodat voor
iedere gebruiker de juiste middelen beschikbaar zijn. De populaire Symbol Talker grid
sets bieden een vier-stappen-traject, zodat het makkelijk is om te leren.
Slimme grammatica
Slimme nieuwe gereedschappen in de symbolen grid sets zorgen ervoor dat je sneller en
nauwkeuriger dan voorheen kunt zeggen wat je wilt. De slimme grammaticafunctie
verandert, terwijl je schrijft, de werkwoordcellen in je grid.
Kernwoordenschat
De meer geavanceerde grid sets maken gebruik van de kernwoordenschat. Dit zijn de
woorden die het meest gebruikt worden in dagelijkse gesprekken. Er kan een grotere
woordenschat en meer keuzes worden geboden.
Toepassingen
Snel bewerken
Tekstcommunicatie
Interactief leren
Toegankelijkheids apps
Omgevingsbediening
Computerbediening

