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Pictogrammen
Met behulp van grafische symbolen kunnen snel woorden of
delen van zinnen aan de tekst worden toegevoegd.

SIDE

Single Input Data Entry

Data invoeren met een enkele ingang
SIDE is een communicatie programma voor het invoeren van gegevens met een enkele
schakelaar, speciaal voor mensen met de combinatie van een bewegingsbeperking én een
verminderde visus.

Voor wie?

Spraak generator
Via spraaksynthese is het mogelijk de samengestelde zinnen hoorbaar te
maken. Ook kunnen bestanden geselecteerd worden en via de
spraakgenerator worden voorgelezen. Hiermee kunnen de ogen ontlast
worden. Meerdere talen worden ondersteund.

Woordenlijst
Een ingebouwde woordenlijst maakt het mogelijk om de samengestelde
woorden aan te vullen.

E-mail

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor mensen met het "Locked In
Syndroom", of met een hoge dwarslaesie.
De volgende kenmerken bepalen in grote mate de keuze voor SIDE:

Een link met uw e-mail programma maakt het mogelijk e-mail te lezen en
te schrijven. Een koppeling met internet is in ontwikkeling.

Multimedia: Internet, Televisie en Web TV

- Beperkte bewegingsmogelijkheid:
Men is niet in staat om bijvoorbeeld een aangepaste muis of toetsenbord te
bedienen.
Voor het werken met SIDE is een enkele schakelaar voldoende.
Dit kan bijvoorbeeld een lipschakelaar of een schakelaar op
hersensignalen zijn.

Webpagina’s kunnen worden geopend, vergroot en rollen
over het scherm waardoor ze zonder de ogen te bewegen
gelezen kunnen worden. Door het volgen van links is het
gehele www beschikbaar.
TV beeld van de kabel en Web-TV kunnen worden weergegeven op het
computerscherm.

Uniek

- Verminderde visus:
Men kan alleen grote letters van een computerbeeldscherm of TV lezen.
SIDE vertoont onder in het beeldscherm grote letters en menu
opties.
Men kan de ogen niet in alle richtingen bewegen.
De samengestelde regel of webpagina rolt over het scherm zodat
deze zonder oogbeweging te lezen is.

Iedereen is uniek. Wanneer dit programma aan uw eisen aangepast moet
worden dan is dat mogelijk. Optimaal gebruik van de beschikbare functies
staat voorop. SIDE wordt naar wens compleet geleverd voor rolstoelmontage of voor op uw bestaande PC. Vraag naar de mogelijkheden.

En nu?

Hoe werkt het?

Laat u adviseren. Voor meer informatie:

Eén voor één worden de letters en menu opties in
het onderste deel van het scherm gepresenteerd.
Met de schakelaar wordt de letter of menu optie
geselecteerd. De samengestelde zin wordt in het
bovenste deel van het scherm zichtbaar.
SIDE gebruikersscherm
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