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SoftVantage för avancerad
AKK på ett enkelt sätt i PC! 

SoftVantage är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige. 

PRODUKTER Artikelnummer
SoftVantage med Ordstrategi/OS, 
CD, exkl talsyntes 8351
Seriell/USB adapter för 4 manöverkontakt 8361
Seriell adapter för 4 manöverkontakter 8362
Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

• SoftVantage med Ordstrategi/PC är ett AKK-program på CD, för användning i PC eller special-
dator med Windows 98/ME/2000/XP/Vista och med syntetiskt talprogram enligt SAPI4/5, t ex 
Acapela Infovox Desktop, version 2.2 och tidigare, eller Voxit Macaw samt inspelat tal (ingår).

• SoftVantage med Ordstrategi/PC är anpassat till svenska och kan bli en utmärkt startplattform 
för det barn, ungdom eller vuxen som ska börja använda AKK för att kommunicera talande. 

• SoftVantage kan även vara fortsättningen för den person som visat sig framgångsrik vid 
användning av manuella symbolkartor eller enklare talapparater med begränsad kapacitet.

• Det är en fördel om färgpekskärm används för att välja tangentrutor. SoftVantage kan även 
styras med en eller flera manöverkontakter eller mus/huvudmus/musersättare.

• SoftVantage är flexibel och lätt att individanpassa och lätt att arbeta med när det gäller 
fortsatt stöd och underhåll av AKK-innehållet med grundordförråd, sidor och aktiviteter.  

• För mer och fullständigare information om SoftVantage - Se vidare: www.rehabmodul.se

Många ord och meddelanden
är redan inlagrade i OS/PC
för direkt utläsning!

Bilden: Grundordförråd med Minspeak bilder. Du kan även använda
PCS bilder (ingår) eller egna bilder genom att importera dessa.

Rehabmodul AB är ansluten till

Några fler produktfakta
• Grundordförråd med 1 ruts val eller sekvenser 

enligt Minspeak. 
• Rutstorlekar valbara för 4, 8, 15, 45 och 84 rutor. 
• Sidor och aktiviteter är alltid med 1 ruts val. 
• I praktiken obegränsat antal nivåer (sidor). 
• Se hemsidan för mer detaljerad information!

Gör inte om allt
arbete från början!
Det är viktigt att ha i minnet att ett köp
av SoftVantage med Ordstrategi/PC även
innebär väsentliga arbetstidsbesparingar
för berörda personalgrupper. Att ta fram
överlägg, bilder och ordförråd innebär
100 tals timmar av arbete för en, enda
person. Detta arbete är här redan gjort!
Tiden kan istället användas för att träna,
anpassa, modifiera och göra tillägg!  

Enkel att
använda!

Gratis Demo! Beställ - på vår hemsida - en CD med SoftVantage och DVD med 
Infovox Desktop och prova dessa ”skarpa” versioner under 30 dagar - GRATIS!
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Handla även direkt på webben!

Besök               på

www.rehabmodul.se
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