
GoTalkNow TalkTablet fi Widgit Go Tap Speak Choice ChatAble

Laite iPad iPhone, iPod, iPad iPhone, iPad iPad iPad

Muokkauskieli ei ole käännetty suomeksi, muok-
kauskieli englanti, kuvahaku englan-
niksi

ei ole käännetty suomeksi, muok-
kauskieli englanti

käännetty suomeksi, muokkauskieli 
suomi, kuvahaku suomeksi

ei ole käännetty suomeksi, muok-
kauskieli englanti

käännetty suomeksi, muokkauskieli 
suomi, kuvahaku suomeksi

Muut kieliversiot ei ruotsi, englanti ym. ruotsi, englanti ym. ei ruotsi, englanti ym.

Tuottajan sivut www.attainmentcompany.com/ www.talktablet.com/ www.widgit.com/products/widgit-go/
iPad.htm

www.tapspeak.com www.therapy-box.co.uk
www.evantia.fi

Hinta (4/2015) noin 100 € noin 100 € 139,99 € noin 150 € noin 150 €

Esimerkkisivut on, englanninkieliset on, englanninkieliset on, suomenkieliset on, englanninkieliset on, suomenkieliset (16 s)

Erikseen ostettavia 
valmiita sisältöjä

jonkin verran englanninkielistä sisäl-
töä ostettavissa

ei ei ei tulossa ChatAble Junior ja Senior

Sivujen tulostaminen kyllä pdf-muodossa ei ei (tulossa seuraavaan versioon) ei kyllä

Kuvatyyppi Ohjelman oman kuvakirjaston  lisäk-
si voi ostaa: SymbolStix-, Widgit-,  
Metacom-, tai PCS kuvakirjastot, 
noin 50 € per kirjasto. Kirjastot ovat 
englanninkielisiä.

SymbolStix-symbolit Widgit-symbolit Ohjelman omat symbolit (Pixon) Widgit-symbolit

Viestirivi pois valittavissa valittavissa valittavissa valittavissa valittavissa

Kirjoittaminen ruutu-
näppäimistöllä

kyllä  kyllä  ei  kyllä  kyllä (aakkosruutunäppäimistö)

Kirjoittaminen kuvilla kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Viestin tallennus ei mahdollista lisähintaan kyllä ei ”tallenna äskeinen”-toiminto

Puhe ja ääni suomenkielinen ääni ladattavissa 
erikseen hintaan 0,99 €

sisältyy suomenkieliset Sanna ja 
Samuel -äänet

suomenkielinen Sanna-ääni ladattava 
erikseentai iOS-järjestelmän äänet

suomenkielinen Sanna-ääni ladatta-
va erikseen

Nuance-äänet Satu ja Onni (iOS-järjesl-
män äänet)

Video kyllä ei ei ei kyllä

Sivut/taulut Sivujen määrää ei rajattu. Solujen 
sijainti vapaa. Jos ruudukko, niin 
maksimi 5 riviä ja 5 saraketta.

Sivujen määrää ei rajattu. Solujen 
sijainti ei vapaa. Jos ruudukko, niin 
maksimi 16 riviä ja 16 saraketta.

Sivujen määrää ei rajattu. Solujen 
sijainti ei vapaa. Jos ruuduukko, niin 
maksimi 10 riviä ja 12 saraketta.

Sivujen määrää ei rajattu. Solujen 
sijainti ei vapaa. Jos ruudukko, niin 
maksimi 5 riviä ja 7 saraketta. Sivul-
la maksimi 105 solua.

Sivujen määrää ei rajoitettu. Solujen 
sijainti ei vapaa. Jos ruudukko, niin 
maksimi 8 riviä ja 8 saraketta.

Ohjaintapa Kosketus, säädettävä painallusaika, 
askellus. Sovitin: Attaintment Switch 
app toisen laitteen avulla, RJ Coopers 
Bluetooth Switch tai iPadin näyttö.

Kosketus, säädettävä painallusaika, 
askellus. Sovitin: Bluetooth Switch 
tai iPadin näyttö

Kosketus Kosketus, säädettävä painallusaika, 
askellus.

Kosketus, säädettävä painallusiaka, iOS-
järjestelmän askellus.

Viestin lähettäminen 
s-postitse, Faceboo-
kiin, Twitteriin

ei ei sähköpostiliitteenä pdf-muodossa tai 
kuvana

ei sähköposti, Facebook, Twitter, Skype

Varmuuskopiointi Sharing toiminto laitteiden välillä  
sekä iTunes (Dropbox)

Sharing toiminto. Sisältö siirretään 
TalkTablet-tuottajan ylläpitäämälle 
palvelimelle.

Dropbox Dropbox, iTunes Dropbox, iTunes

Ohjekirja, ohjeet englanninkieliset ohjeet englanninkieliset ohjeet suomenkieliset ohjeet (pdf) englanninkieliset ohjeet suomenkieliset ohjeet ja tuottajan sivuil-
la videoita suomeksi

Muuta Visual Scene Display (VSD) mahdol-
linen, koska samaan soluun saa useita 
symboleita. 

Sisältää chat-osion, jossa voidaan 
viestittää muiden TalkTablet käyttä-
jien kanssa.

Tulosta sivu + tulosta viesti. Kak-
si solua voi yhdistää yhdeksi isoksi 
soluksi. Samaan soluun saa useita 
symboleita.

Käyttäjän kuvat viedään kirjastoon, 
jonka jälkeen kuvien pikavalinta on 
mahdollista.

Visual Scene Display (VSD) mahdol-
linen, koska samaan soluun saa useita 
symboleita. 
Mahdollista lisätä iTunes-musiikkia.

KOMMUNIKOINTIOHJELMIA iPADILLE SUOMENKIELISELLÄ PUHEELLA
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