
AKK-programmet PRC SoftVantage
SoftVantage är PRC´s nyaste AKK-program på CD för
syntetiskt och inspelat (digitaliserat) tal för användning 
i valfri modell av PC med Windows 98/ME/2000/XP.
Det är en fördel om färgpekskärm används för att välja
tangentrutor. SoftVantage kan även styras med en eller
flera manöverkontakter, mus/huvudmus/musersättare.

SoftVantage med talsyntes kan provas fullt ut
under 30 dagar efter installation utan kostnad.
Kontakta oss och beställ ditt provexemplar på
CD (Gratis!). Ring eller se vår hemsida! 
(OBS! Efter 30 dagar upphör talet. För att åter
göra installationen talande måste licens köpas
för såväl SoftVantage som talsyntesen.) 

SoftVantage och Ordstrategi/PC är anpassade till svenska 
och kan bli en utmärkt startplattform för det barn, ungdom
eller vuxen som ska börja använda AKK för att kommu-
nicera talande. Det går också att använda SoftVantage i 
PRC talapparaterna Vantage och Vanguard, som erbjuder 
fler möjligheter, bl a IR-fjärrstyrning, inbyggd huvudmus
TRACKER  mm. Kontakta oss för mer information! 

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

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.    

• Du väljer själv vilken datortyp som ska användas.

• Du väljer själv storlek på färg/färgpekskärm. Du bör dock inte välja en skärm som är mindre än 
7,5” (19,1 cm diagonalt), för att få enkel avläsning och styrning.

• Styrning görs med direktval på pekskärmen, scanning eller mus/
huvudmus/musersättare.

• Textfält finns för att visa de ord och meningar som skrivits in.

• Dynamisk aktivitetsrad ger åtkomst till utökat ordförråd.

• Dessutom sidor för ännu större ordförråd.

• Seriell till USB adapter finns för anslutning av manöverkontakter 
vid scanning.

• SoftVantage kan användas med inspelat tal, men för att få full 
funktionalitet och oberoende, ska talsyntes användas. Vi rekom-
menderar Infovox Desktop Standard eller PRO. I SoftVantage ingår
som standard även de engelsktalande synteserna MIKE och MARY.

• SoftVantage´s ordförråd med bilder är inladdade och är färdiga för 
direkt användning. 

• Mer än 2 500 Minspeak-symboler i färg med svensk definition ingår. 
Även flera tusen Minspeak-symboler från andra språkgrupper ingår. 
Dessutom ingår 3 900 PCS färgsymboler med svensk definition.

Med SoftVantage går det lätt att snabbt börja kommunicera, 
samtidigt som den tillåter brukaren att bygga upp sina 
kommunikations- och språkfärdigheter för framtiden...
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SoftVantage körs i valfri PC under Windows 98/ME/2000/XP.

PRC står för Prentke Romich Company, USA - världens
största företag inom AKK-området. I Sverige har vi
sedan 1989 använt PRC talapparater som IntroTalker,
TouchTalker, LightTalker, Walker Talker, AlphaTalker,
SideKick och DeltaTalker. Nu kommer den nya genera-
tionen talhjälpmedel, som SpringBoard Plus och
SoftVantage (för användning i vanliga PC med Windows
och talsyntes, t ex Infovox Desktop Standard eller PRO).
AKK=Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Ordstrategi för SoftVantage

www.rehabmodul.se
För senaste information.

Enspännargatan 10 
165 57 Hässelby
Tel: 08-583 588 90      
Mobil: 0708-35 88 91
FAX: 08-583 603 99
info@rehabmodul.se

För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Rehabmodul AB



Bilden visar skärmens generella utformning.   

Mer om SoftVantage...
SoftVantage är utformad för att vara ett effektivt talhjälpmedel för alla brukartyper, med varierande 
behov av val- och inställningsmöjligheter.

• Rutstorlekar från stora rutor i 4 rutors arrangemang upp till 8, 15, 45 eller 84 rutor på skärmen.

• 6 minnesareor gör det möjligt att skapa olika ordförråd för en eller flera personer i samma program 
eller skapa och lagra flera utprovnings- och träningsordförråd för olika brukare.

• En uppsättning ”färdiga” övningar, demos samt (45 rutor) Ordstrategi/PC 1-rutsval, Ordstrategi/PC 2-
rutsval och Ordstrategi/PC 3-rutsval, ingår vid leverans. 84 rutor är helt nytt och endast amerikanska 
exempel finns för närvarande.

Dessutom finns bl. a. dessa funktioner i SoftVantage:
• Tangent-INFO; Symbolprediktion; Prediktivt val.

• Enkla menyer för import av ordförråd och bilder/symboler.

• Ordförrådet - grundordförråd, sidor & aktiviteter - kan exporteras/delas av andra brukare av SoftVantage.

• Ordförråden kan lagras och modifieras på en PC.

• Aktivitetsrader och sidor är organiserade så att fler ord kan läggas till eller anpassas med en struktur 
som förenklar utläsning av ord. De mest frekvent använda orden ingår i aktivitetsraderna och sidorna.

• Textfältet på SoftVantage´s dynamiska skärm visar ordet eller frasen som hör ihop med varje symbol. 
Textfältet kan hjälpa till i utveckling av brukarens läs-och skrivförmåga.

• Fraser och meningar kan repeteras efter att de valts första gången genom att ”trycka” på eller välja 
textfältet igen. Denna funktion sparar tid och tålamod.

• Rutor kan färgkodas för att underlätta inlärning och lättare hitta rätt.

• Symboler kan döljas av terapeuten/läraren, för att göra det möjligt för brukaren att fokusera på 
enskilda symboler eller ordgrupper, för att underlätta inlärning. 

• SpringBoard Plus´s intalade ordförråd kan föras över till PRC SoftVantage, så att den brukare som 
är mogen att börja med ett större ordförråd enkelt och snabbt kan komma vidare i denna, mer 
avancerade plattform, utan att förlora uppnådda färdigheter i SpringBoard Plus.

• Särskild vikt har lagts ner på att menyer, verktyg och funktioner, så långt möjligt, är lika i såväl 
SoftVantage som SpringBoard Plus, för att underlätta övergångar mellan olika talapparater och system.
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SoftVantage - inte bara
bildkommunikation
• Om ”Stava ett ord” är på, kan du i Minspeak-

läget välja rutan ”ABC stava”. Nu kan du 
skriva ett önskat ord, göra mellanslag och 
automatiskt komma tillbaka till Minspeak.

• Om ”Ordprediktion” är på kan du i samband 
med skrivning av text få ordprediktion. C:a 
6000 svenska ord ingår. Ord kan läggas till 
och tas bort. 

Grundordöverlägg
Sidor

Verktygslåda

Skärmtextfält och tal

”Valda symboler”

Aktivitetsrad



Inlagrade ordförråd
Det finns ordförråd inlagrade i SoftVantage när du köper den. T ex en demo med 7 ordförråd med 
4, 8, 15 rutor och tre med grundordförråd enligt Minspeak för  45 rutor, inklusive sidor och aktiviteter.
Dessutom ordförråd med pektest och bildtest. 

4/8/15 DEMO

4 SMÅBARN
Ett 4 rutors ordförråd på enbart sidor och 1 ruts
val, som ger exempel på ord/ fraser för att leka,
läsa, sjunga och vanliga fraser. Stora tangenter 
gör det lätt att välja. Det här ordförrådet kan du
använda som grund för att lägga till nya ord och
fraser etc. Ingenting är låst!

8 BARN
Ett 8 rutors ordförråd på enbart sidor och 1 ruts
val, där brukaren kan träna i att bygga upp enkla
meningar - ett väsentligt steg för att i framtiden
kunna kommunicera spontant. Det här ord-
förrådet kan du använda som grund för att lägga
till nya ord och fraser etc. Ingenting är låst!

8 UNGDOM/8 VUXNA/8 SCA/INFO
8 rutors ordförråd på enbart sidor och 1 ruts  val,
där brukaren introduceras i metodiken i menings-
byggnad. En blandning av fraser och enkelord ger
viss flexibilitet för att skapa nya meningar eller
meddelanden. De här ordförråden kan du använda
som grund för att lägga till nya ord och fraser etc.
Ingenting är låst! 8 SCA/INFO har ord och fraser
ordnade för att bättre passa scanning. 
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15 UNGDOM/15 VUXNA
För de brukare som klarar av att använda ett 15 rutors rutsystem med enbart 1 ruts val, kan de här
ordförråden användas och de innehåller de vanligaste orden samt mindre frekventa ord på speciella 
sidor. Brukaren väljer önskade ord för att göra meningar eller meddelanden. Här ingår speciella sidor 
för skola, hälsa och fritid/nöjen. De här ordförråden kan du använda som grund för att lägga till nya 
ord och fraser etc. Ingenting är låst!

45 rutors ordförråd
Med 45 rutor finns här Grundöverlägget, dvs Minspeak överlägget. Du kan välja på 1 ruts val, 2 ruts val
och för de mer avancerade användarna, 3 ruts val. Det här är Minspeak!

Ordförrådet innehåller ord och fraser, som används ofta i dagligt tal - oavsett situation. Även om
Aktivitetsraden ändras ofta när du väljer ord i grundordförrådet, är grundordförrådet inte ändrat - 
om du inte själv gör ändringar, vilket du kan. Ingenting är låst!

Aktivitetsraden
Aktiviteterna finns på översta raden, under Skärmtextfältet. Aktiviteter är alltid enkelval. De kan även
kopplas ihop med andra begrepp, t ex rutor eller symbolsekvenser på överlägget för grundordförrådet, 
för att göra dem dynamiska med automatik.

Aktiviteter innebär att du kan få fram ord/meddelanden som berör ett visst ämnesområde. Även fast du
använder Aktiviteter kan du ändå direkt använda dig av ditt Grundordförråd på överlägget.

• Statiska aktiviteter
När en aktivitet är fast i Aktivitetsraden, kallas den för statisk aktivitetet. En dynamisk aktivitet kan 
tillfälligt dölja en statisk aktivitet, tills den är vald. 

• Dynamiska aktiviteter
När en aktivitet visas i Aktivitetsraden, som resultat av ett val i grundordförrådet, kallas den för dynamisk
aktivitetet. Den dynamiska aktiviteten visas, tills den är vald. Därefter visas åter den statiska aktiviteten. 
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Observera! 
Du kan förstås göra överlägg med Minspeak sekvenser
även på 4, 8, 15 och 84 rutors överläggen.



Sidor
Sidor är ett slags överlägg, som du antingen skapar själv eller som medföljer talapparaten vid leveransen. 
Sidor kan ha ett innehåll för speciella eller generella ämnesområden och tillämpningar. Sidor kan göras i 
alla förekommande standardtangentstorlekar. Sidor har ingen aktivitetsrad och varje ruta på en Sida väljs
med enkelval (inga sekvenser). Du kan se Sidor som en ”större aktivitet”. I princip är hela 4/8/15 Demo
uppbyggd med enbart sidor.

45-rutors ordförråd med 1 ruts val
45 rutors ordförråd erbjuder en större startuppsättning av ord. Ett antal sidor och aktiviteter är förlagrade.

4, 8, 15, 45 eller 84 rutor? 
I denna första version av Ordstrategi/PC för SoftVantage, finns det inlagrade tillämpningar, som du 
direkt kan börja använda dig av.

Vi - och förhoppningsvis även andra - kommer att försöka arbeta vidare med fler tillämpningar. En 
del kommer att vara gratis och finnas tillängliga på vår hemsida, medan andra, större tillämpningar 
kräver att vi måste ta ut en kostnad.

Vi kan dock alltid erbjuda vår medverkan att sprida era arbeten till andra, genom nerladdning från 
vår hemsida eller att de finns med på vår Support CD. 

För en del användare, speciellt de som har tidigare erfarenheter av talande hjälpmedel, kan det vara 
lämpligt att direkt börja med 45 rutors eller 84 rutors överlägg, med 1-, 2- eller 3-symbolsekvenser 
och många sidor och aktiviteter. 
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Priser för SoftVantage och tillbehör
Alla priser anges exklusive moms, som tillkommer. Frakt tillkommer vid köp av enbart tillbehör.
Priser och villkor gäller från 2005-01-01, tills annat meddelas.

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 
ett överlägg, bilder och ordförråd kan innebära 100 tals timmar av arbete för en, 
enda brukare. Detta arbete är redan gjort här och tiden kan istället användas för 
att träna brukarna individuellt och göra anpassningar, modifieringar eller tillägg! 

Standardutförandet
Standardutförandet av SoftVantage med Ordstrategi/PC för valfri PC med Windows 98/ME/2000/XP,
exklusive svensk talsyntes, svensk version på CD, inkluderar: ”Bruksanvisning Svenska SoftVantage” 
(pdf); ”Komma igång med SoftVantage med Ordstrategi/PC” (papper/pdf); ”Handledaren - Ordstrategi/PC”
(pdf); Support materiel på CD. SoftVantage har 3 års gratis uppgradering. Komplettera med svensk
talsyntes. Det går att använda en SAPI 4.0 kompatibel talsyntes, t ex Infovox 330/Desktop/Desktop
Standard V2/ Desktop PRO V2, m fl. Artikelnummer 8351. Pris: 19 950:-  

Alternativa utföranden
Alternativ anges i samband med beställningen:

• SoftVantage med Ordstrategi/PC och talsyntesen Infovox Desktop Standard V2 med rösten ”Ingmar”.
Artikelnummer 8352. Pris: 23 950:-  

• SoftVantage med Ordstrategi/PC och talsyntesen Infovox Desktop Standard V2 med rösten ”AnnMarie”.
Artikelnummer 8353. Pris: 23 950:- 

• SoftVantage med Ordstrategi/PC och talsyntesen Infovox Desktop PRO V2 med rösten ”Emma”.
Artikelnummer 8354. Pris: 24 550:- 

Tillbehör till SoftVantage
Följande tillbehör kan beställas i samband med köpet eller i efterhand:

• Seriell till USB adapter, inkl 4 x 3,5 mm phonoplug till seriell adapter (för manöverkontakter)
Artikelnummer 8361. Pris: 790:-

• Adapter, 4 x 3,5 mm phonoplug till seriell adapter  (för manöverkontakter), 13041
Artikelnummer 8362. Pris:  390:-

Pekskärmar/datorer med pekskärm
Kontakta oss för mer information och rådgivning!

Med reservation för ändringar.
©: Rehabmodul AB, 12/2004
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