
RehabCenter AB Enhagsvägen 18  187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49

www.rehabcenter.se

MindExpress™ 4
Kommunicera med hjälp av symboler, bilder eller text.

Ny, snabbare och mer användarvänlig version.
MindExpress 4 har kvar alla bra egenskaper från MindExpress 3 men är nu betydligt lättare att 
använda. MindExpress 4 är ett helt nytt program men den som använt MindExpress 3 känner 
snabbt igen sig i version 4. Symbolkartor från version 3 går att använda även i MindExpress 4.

Ny struktur på menyer och alternativa inställningar gör programmet enklare och snabbare både 
att programmera och att använda. Nya snabbkommandon och genvägar samt möjligheten att 
spara sidor som mallar minskar tidsåtgången för att skapa avancerade kommunikationssystem.

Nya funktioner för effektivare kommunikation.
Nya funktioner som kalender, tidsfunktioner, larm och påminnelser gör programmet mer 
mångsidigt och användbart även som kognitivt stöd. Några andra exempel på nyheter är bättre 
multimediafunktioner, dynamiska listor, frihandsritade symbolkartor, symbolprediktion och 
meningsprediktion. Nu ingår även inbyggd Acapela talsyntes, SMS, e-post och möjligheter till 
telefonering som standard.

Fler detaljer på nästa sida!

MindExpress 3 är sedan många år ett mycket använt program för kommunikation. 
MindExpress 4 som fått många nya möjligheter är ännu mer flexibelt och lättare 
att använda både för kommunikation och som ett pedagogiskt hjälpmedel.
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Nyheter i MindExpress 4

Många symboler/bilder
MindExpress 4 levereras med många 
olika bild och symbolbaser. Bliss och
SymbolStix ingår alltid.
Exempel på symbolbaser som kan 
beställas som tillbehör är PCS och 
Picto. Det är även möjligt använda 
egna bilder och foton.

Dynamiska listor
Dynamiska listor gör MindExpress 4 
ännu lättare att använda. 
T.ex. genom att klicka på + symbolen 
under en kolumn kommer rutorna i 
kolumnen att visa nya symboler.
Detta gör det möjligt att hantera fler 
symboler utan att behöva använda flera 
sidor.

Prediktion
MindExpress 4 stödjer nu prediktion 
med ord, symboler och meningar eller 
fraser. Alla varianter kan användas på 
en sida. Användare kan även skapa 
egna menigar och spara dessa för snabb 
åtkomst vid senare tillfälle. Det går 
även att skapa dokument som kan 
sparas, skrivas ut eller läsas upp.

Styra datorn
MindExpress 4 kan fungera både som 
bildskärmstangentbord och mus för att 
ge tillgång till andra program i datorn.
Detta gör det möjligt att styra populära
program som Skype och Facebook. 
Tidskrävande arbete som inloggningar 
till facebook kan automatiseras i en 
enda ruta i MindExpress.

Agenda och tidsfunktioner
MindExpress 4 har inbyggda agenda 
och tidsfuntioner. Rutor kan ställas in 
för att visa olika bilder/symboler/text 
vid olika tider.eller dagar. Alarm kan 
användas för påminnelser med ljud, tal 
eller genom att visa bilder.

MindExpress 4 kan mer
MindExpress 4 kan användas till mer 
än kommunikation med symboler, tal 
och text. Några exempel är:
• Spel och träning.
• Styra andra program.
• Spela musik och visa video.
• Hantera e-post.
• SMS och telefonsamtal.
• Omgivningskontroll
• Tidsplanering och strukturering.
• Ta bilder med web-kamera.

Artikelnummer
8051-10  MindExpress™ 4 med Infovox tal och USB-lås. 8051-30  MindExpress™ 4 med Infovox tal och kodlås.
8051-11  MindExpress™ 4 extra nyckel med USB-lås. 8051-31  MindExpress™ 4 extra nyckel med kodlås.
8051-15  Uppgradering MindExpress 3 - 4 med USB-lås. 8051-35  Uppgradering MindExpress 3 - 4 med kodlås.
8050-4    PCS symbolbas


