Kommunikationsmjukvaran Tobii Dynavox Compass finns nu på
svenska och norska
STOCKHOLM (13 april, 2015) – Tobii Dynavox, marknadsledaren inom datoråtkomst och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK),
introducerar svenska och norska versioner av kommunikationsmjukvaran Tobii Dynavox Compass.
Det är sedan tidigare möjligt att använda Compass med svenska och norska röster, men med ett engelskt Compass-gränssnitt. Nu finns även
mjukvaran Compass på svenska och norska, vilket gör den enklare att använda för såväl brukare som assistenter och andra samtalspartners.
De användbara kommunikationstavlorna Navigator och All Access finns också tillgängliga på respektive språk.
”Vi strävar efter att förenkla våra användares kommunikation och det är fundamentalt att kunna använda programvaran, sin röst, på det egna
modersmålet.”, säger Fredrik Ruben, chef för affärsområdet Tobii Dynavox. ”Att lansera Compass på svenska och norska visar vårt åtagande
mot våra kunder och styrkan i vår globala organisation. Som enda leverantör kan vi tillhandahålla en komplett helintegrerad
kommunikationslösning, dvs. hårdvara, mjukvara och innehåll, för individer med särskilda behov.”
Compass fungerar utmärkt på de ögonstyrda enheterna i Tobii Dynavox I-Series och den nyligen lanserade pekskärmsbaserade T-Serien och
finns även som iPad-app via Apple App Store.
Tobii Dynavox Compass innehåller kommunikationstavlor, däribland Navigator och All Access, som enkelt kan anpassas efter användarens
egna behov varpå kommunikationen påskyndas och förenklas ytterligare. Med ett kostnadsfritt konto på myTobiiDynavox.com kan användaren
eller assistenten effektivt dela, hantera och lagra kommunikationstavlor och annat innehåll.
Besök http://www.tobiidynavox.com/compass-overview/ för ytterligare information.
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Om Tobii Dynavox Tobii Dynavox, en del av Tobii Group, är marknadsledande inom pek- och ögonstyrd alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK). Tobii Dynavox har hjälpt tiotusentals individer med funktionsnedsättningar såsom afasi, autism, cp, ALS,
motorneuronsjukdom, Rett och ryggmärgsskador att leva ett rikare och mer självständigt liv. I över tre decennier har företaget befunnit sig i
framkanten av AKK och specialpedagogik och fortsätter än idag att flytta fram gränserna för vad som är möjligt genom att tillhandahålla de
mest avancerade, effektiva och möjliggörande lösningarna för kommunikation och datoråtkomst. För ytterligare information, besök
www.tobiidynavox.com.

