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Boardmaker® v.6
Skapar lätt och snabbt tavlor för symbolkommunikation

Boardmaker är en grafisk databas som innehåller över 
11.500 PCS - symboler på 44 språk avsedda för kommunikation. 
Boardmaker innehåller även över 150 mallar för att snabbt och 
enkelt komma igång att skapa material för kommunikation.

Med Boardmaker® 6.0 kan du lätt och snabbt
• Skapa en pektavla för kommunikation med symboler.
• Skapa scheman och kalendrar för vanliga aktiviteter.
• Söka symboler och klistra in dem med ett musklick.
• Ge symbolerna valfri storlek och valfritt mellanrum.
• Spara, döpa, storleksändra och använda många andra bilder.
• Importera digitala foton från internet eller digital kamera.

Boardmaker version 6 innehåller
• Ett ritprogram för att skapa och färglägga pektavlans rutor.
• Färdiga mallar för de flesta "pratapparater" sparar mkt tid.
• Nytt - Nu ingår även symbolerna från alla Addendum.

Nyheter i Boardmaker version 6 för Windows
• Symbolering - omvandling från skriven text till symboler.
• Drag och släpp bilder från Internet eller andra program.
• Rita knappar med fri form. 
• Enkelt att storleksändra flera knappar samtidigt
• Streckade kanter på knappar.
• Kan nu även direkt importera digitala bilder.
• Anpassade menyer visas vid högerklick på objekt.

Systemkrav 
Windows: System Win 2000 eller nyare, 256 MB RAM och 
minst 1 GB ledigt hårddiskutrymme.

Artikelnummer
Boardmaker 6.0 för Windows:(på USB-sticka) 8042-20
Boardmaker, uppgradering från cd till USB. 8042-232
Boardmaker kan nu även levereras med prisvärda 
fleranvändarlicenser. Kontakta oss för mer info!

Kort om Boardmaker
Program för utskrift av  symbol och 
bildbaserade kommunikationskartor

www.rehabcenter.se   info@rehabcenter.se
Tel. 08 - 768 25 00     Fax 08 - 792 49 49

Exempel på symboltavla

goddag, hej adjö, hej

jag, mej vad heter du?

ja nej

hungrig törstig

Boardmaker levereras nu på USB-sticka.
Boardmaker levereras på USB-sticka. Efter 
installation aktiveras Boardmaker med kod.

Boardmaker har nu 
förbättrad inbyggd 
hjälpfunktion.
Boardmaker levereras 
nu utan handbok 
utskriven på papper.
Handboken finns som 
fil på USB-stickan och 
som inbyggd hjälp.


