WiViK2-SWE ”På-skärmen-tangentbord”
för alla med PC datorer och Windows 95/98/ME
WiViK2-SWE är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

WiViK2-SWE - ett program för alla brukare av pekdon - för val av
tecken direkt på skärmen utan att använda vanliga tangentbordet!
Enkel att
använda!

• När du ska
använda ett
”på-skärmentangentbord”
- som WiViK
i Windows XP
Home/Pro, ska
du hellre välja
WiViK3!
• Se även vår
hemsida eller
kontakta oss!
• Du kan ladda
ner en demo av
WiViK3 från
vår hemsida!
Beprövat!

WiViK2-SWE - ”På-skärmen-tangentbord” är utformad i tre moduler för att skriva med mus/musersättare,
använda ordprediktion och förkortningsexpansion (REP) och använda scanning. Flera svenska tangentbord ingår.
Talsyntesstöd saknas. För att få talsyntesstöd, måste du dock välja WiViK3. Se vår hemsida för mer information!
• WiViK2-SWE, version 2.5, kan köras i Windows 3.1, 95, 98 och ME. Denna version introducerades 1998.
• Efter komplettering - med en gratis NT4-patch - kan WiViK2-SWE även köras i Windows NT, 2000 och XP
Home/Pro (med ganska bra resultat). WiViK2-SWE är dock inte gjord för Windows XP - begränsningar finns.
• Du kan skriva fortare och med mindre ansträngning, när du använder WiViK2-SWE med ordprediktion.
• WiViK2-SWE är på svenska och med en lättläst svensk bruksanvisning.
• WiViK2-SWE är ett mycket stabilt program.
• För att välja tecken kan du använda pekskärm. Du kan även använda n-ABLER Trackball alt. Joystick, Optimax,
Optima, Optima Joystick eller huvudmusen Tracker PRO. Naturligtvis även andra alternativa möss. En modul för
scannande val finns att komplettera med. Manöverkontakter ansluts då via seriella eller parallella dataporten.
• WiViK2-SWE är mycket enkel att installera och använda! Ett/flera tangentbord kan anpassas till de egna behoven.

PRODUKTER

Artikelnummer

WIVIK2-SWE, 1 installation
6611
WIVIK2 REP-SWE, ordprediktion, 1 inst
6614
WIVIK2 SCMOD-SWE, scanningmodul, 1 inst 6641

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

Rehabmodul AB

Gratis 30 dagars demo!
Ladda ner från vår hemsida!
Det är enkelt att använda
WiViK2-SWE!

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90
Mobil: 0708-35 88 91

FAX: 08-583 603 99
Info@rehabmodul.se

För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater Hemsida: www.rehabmodul.se
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Handla även direkt på webben!
Besök
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