
Mayer-Johnson
Boardmaker with
Speaking Dynamically Pro

Sensory Software 
Grid 2

Abilia
Rolltalk for Windows

Tobii 
Communicator 5

Muokkauskieli SDP on käännetty suomeksi. Muokkaus 
ja kuvahaku toimivat suomeksi. 

Grid 2 on käännetty suomeksi. Muokka-
us ja kuvahaku toimivat suomeksi.

Rolltalk on käännetty suomeksi. 
Muokkaus ja kuvahaku toimivat suomeksi. 

Communicator 5 on käännetty 
suomeksi. Muokkaus ja kuvahaku 
toimivat suomeksi. 

Valmistajan sivut www.mayer-johnson.com www.thinksmartbox.com www.abilia.com http://www.tobiidynavox.com/

Jälleenmyyjä Comp Aid Oy / Kajo Apuvälineet Oy Kajo Apuvälineet Oy Comp Aid Oy /
Kajo Apuvälineet Oy

Comp Aid Oy / Kajo Apuvälineet 
Oy

Lisensointi Vaatii CD:n / käyttö ilman CD:tä vaatii 
aktivointikoodin

Ilmainen kokeiluversio saatavilla ver-
kosta. Aktivointi lisenssikoodilla, vaatii 
verkkoyhteyden.

Aktivointi lisenssikoodilla. Ilmainen kokeiluversio saatavilla 
verkosta. Aktivointi lisenssikoodilla, 
vaatii verkkoyhteyden.

Ohjelmien valmiit 
sisällöt

Englanninkieliset mallisivut. Valmiita pohjia mm. symbolikommu-
nikointiin, kirjoittamiseen, tietokoneen 
ohjaukseen ja ympäristönhallintaan.

RollTalk sisältää valmiita pohjia esim. säh-
köposti, sms-viestit, internetselain, erilaisia 
näppäimistöjä, hiiriemulointi, ympäristön-
hallinta ym.

Yksinkertaisia esimerkkejä, pelejä, 
kommunikointisivustoja. Sonokey 
sisältökokonaisuus.

Ladattavia malleja
(enimmäkseen eng-
lanniksi)

Boardmaker Share
https://br.boardmakershare.com/

Online Grids
http://grids.sensorysoftware.com/

Pageset Central
https://www.mytobiidynavox.com/
PagesetCentral

Erikseen ostettavat 
sisällöt

TAIKE, SähköSANOMA 48(koulu), 
SähköSANOMA 24(päiväkoti) Roihu

Symbolikirjastot Sisältää PCS-peruskuvaston (4500 ku-
vaa) lisäkuvasto ostettava erikseen.

Sisältää WLS / SymbolStix symbolit, 
mm. PCS- ja Bliss-symbolikirjastot 
ostettavissa erikseen.

Oma kuvakirjasto (yli 3000 kuvaa) mm. 
PCS- ja Bliss-symbolikirjastot ostettavissa 
erikseen.

Sisältää perinteiset, ohutreunaiset 
sekä korkeakontrastiset PCS-symbo-
likirjastot.

Kirjoittaminen Omalle viestiriville kirjoittaminen 
onnistuu SDP.n omalla ruutunäppäimis-
töllä.

Omalle viestiriville. Voidaan myös 
ohjata Windows-sovelluksia ja kirjoittaa 
niihin ohjelmiston ruutunäppäimistöllä.

Omalle viestiriville. Voidaan myös ohjata 
Windows-sovelluksia ja kirjoittaa niihin 
ohjelmiston ruutunäppäimistöllä.

Omalle viestiriville. Voidaan myös 
ohjata Windows-sovelluksia ja 
kirjoittaa niihin ohjelmiston ruutu-
näppäimistöllä.

Puhe ja ääni Puhesynteesi tai äänitetty puhe (wav)
esim. Bitlips, ostettava erikseen.

Puhesynteesi tai äänitetty puhe (wav, 
mp3). Nuancen puhesynteesi (Satu/
Onni) kuuluu lisenssiin.

Puhesynteesi tai äänitetty puhe (wav, mp3)
Bitlips-puhesynteesi kuuluu lisenssiin.

Puhesynteesi,tai äänitetty puhe (wav, 
mp3). Acapelan puhesynteesi kuuluu 
lisenssiin.

Video wmv tai avi sekä mpg ja mpeg Lähes kaikki videoformaatit riippuen 
koneeseen asennetuista koodekeista.

Lähes kaikki videoformaatit riippuen konee-
seen asennetuista koodekeista.

Ei videoita.

Sivujen / Taulujen 
rakenne

Samaan taulustoon saa 5 - 700 sivua. 
Solujen vapaa sijainti: kyllä.

 Sivuilla ei ylärajaa, soluja per sivu 1 
- 108, maksimimäärä kuvia, rivejä 9 ja 
sarakkeita 12 per sivu. Solujen vapaa 
sijainti: ei.

Sivuilla ei ylärajaa, soluja per sivu, 1024, 
rivejä 32 ja sarakkeita 32 per sivu. Solujen 
vapaa sijainti: kyllä.

Sivuilla ei ylärajaa, solujen määrää 
per sivu ei rajoitettu, rivejä 16 ja 
sarakkeita 16 per sivu. 
Solujen vapaa sijainti: kyllä.

Ohjaintapa Hiiri, kosketus, näppäimistön nuolet, 
katseohjaus, askellus (hiiren näppäimet, 
näppäimistön näppäimet, painikesovi-
tin).

Hiiri, kosketus, katseohjaus, askellus 
(hiiren näppäimet, näppäimistön näppäi-
met, painikesovitin).

Hiiri, kosketus, näppäimistö, katseohjaus,
askellus valittavissa (näppäimistön näppäi-
met, hiiren näppäimet, painikesovitin).

Hiiri, kosketus, näppäimistö, 
katseohjaus, askellus valittavissa 
(näppäimistön näppäimet, painike-
sovitin).

Varmuuskopiointi Manuaalisesti, kansio voidaan kopioida 
esim. USB-tikulle.

Tallenna Grid Bundle-toiminto, pakkaa 
sisällön ja asetukset yhdeksi tiedostoksi. 
(.bdl-tiedosto)

Ohjelman ”Luo jakelutiedostot” –toiminnon 
avulla. (.psa-tiedosto)

Tuo ja Vie -toiminto, tallentaa sisäl-
lön ja asetukset yhdeksi tiedostoksi 
(.vse-tiedosto)

Muuta Boardmaker Online, online-versio har-
joitusten ja pelien luomiseen. Mahdolli-
suus pelata luotuja harjoituksia iPadilla. 
alk. 99$/vuosi

iPadille saatavilla ilmainen GridPlayer 
–sovellus johon voidaan siirtää käyttäjä-
pohja iPadille (ei voi muokata iPadilla).

Mahdollisuus hankkia laitekokonaisuutena, 
esim. Micro Rolltalk / Light Rolltalk / Com-
pact Rolltalk.

Mahdollisuus hankkia laitekokonai-
suutena. I-sarja katsohjauksella sekä 
M-8 tablet-malli. Sonokey –lisäsisäl-
tö kuuluu nykyisin samaan pakettiin.

KÄYTETYIMMÄT KOMMUNIKOINTIOHJELMAT 
WINDOWS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE 
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