
Tobii Dynavox lanserar I-Series+ och Communicator 5 – För
effektivare kommunikation
Stockholm, den 8 juni, 2015 — Tobii Dynavox, världsledande leverantör av hjälpmedel för individer med nedsatt tal- och
kommunikationsförmåga (AKK), introducerar en ny serie samtalsapparater, Tobii Dynavox I-Series+, och den tillhörande
mjukvaran Communicator 5. Dessa innovationer fokuserar på att förbättra användarvänligheten för brukare, assistenter och
anhöriga och därigenom möjliggöra mer effektiv kommunikation.  

Nya Tobii Dynavox I-Series+ och Communicator 5 är nästa generation av de tidigare mycket framgångsrika versionerna I-Series och
Communicator 4.      

”Vårt mål vid utvecklingen av I-Series+ och Communicator 5 var att möjliggöra snabbare kommunikation med stort fokus på användarvänlighet,
både för brukaren och för de som hjälper denne”, säger Fredrik Ruben, ansvarig för Tobii Dynavox.

“En av de funktioner vi är extra stolta över, som till en början introduceras som en beta, är ‘dwell-free typing’ där skrivkunniga användare av
ögonstyrning sveper med blicken över de bokstäver de vill skriva, istället för att klicka på dem. För brukarna innebär detta en stor möjlighet att
avsevärt höja sin hastighet att kommunicera.”    

“Communicator 5 Dwell-free typing är så snabb. Jag märker att jag verkligen måste veta vad jag vill säga, eftersom den ibland är snabbare än
mina egna tankar,” säger ALS-sjuke Steve Burns, en av betatestarna.

Nya I-Series+

I-Series+ finns med en 12- eller 15-tums pekskärm och med ögonstyrning som tillval. De hjälper brukaren att kommunicera genom röst, e-post,
textmeddelanden, sociala nätverk, telefonsamtal med mera. Brukaren har också tillgång till datorapplikationer och kan genom dessa
kontrollera apparater i sin omgivning, vilket bland annat inkluderar elektronisk utrustning, belysning och dörrar.  

I jämförelse med sin föregångare har I-Series+ en mer kraftfull processor som stödjer Windows 8.1, vilket är mer lämpat för brukare som
använder pekskärm, men även för de som använder ögonstyrning.

Mer detaljerad produktinformation finns på: www.tobiidynavox.com/iseriesplus

Communicator 5

Tobii Dynavox Communicator 5 har fått ny design i syfte att förbättra användarupplevelsen för assistenter och brukare och därmed göra
kommunikationen enklare och mer effektiv. Några av de viktigaste förbättringarna:

Modernt utseende – Den moderna designen är inte enbart till för att Communicator ska se snygg ut, utan designen är i första hand
betydelsefull för att Communicator ska vara enklare att använda.
Snabb tillgång till de mest använda funktionerna – Snabbmenyn ger assistenter snabb tillgång till de mest använda inställningarna
och funktionerna.
Förbättrad redigeringsknapp för snabba ändringar – Den förbättrade “Edit Button Tool” (redigeringsknappen) tillåter snabba
ändringar för att hålla brukarens språk aktuellt och relevant.      
Förbättrat skärmtangentbord – Skärmens tangentbord i Communicator 5 har ett utseende som överensstämmer med utseendet på
den aktuella sida som för tillfället används, vilket hjälper användarna att skriva på ett mer effektivt sätt.
Hjälp att komma igång – Med start-guiden och de fördefinierade användarprofilerna är det enkelt att komma igång och därefter
skräddarsy systemet för att passa respektive brukare.    
Få support från “molnet” – Fungerar med den kostnadsfria myTobiiDynavox.com där du kan ladda ner sidoinställningar, få tillgång till
användarmanualer, videohandledning och andra hjälpmedel.     

Mer detaljerad produktinformation finns på: www.tobiidynavox.com/communicator5

Prisbild och tillgänglighet

Tobii Dynavox I-Series går att köpa, antingen direkt från Tobii Dynavox eller från någon av våra återförsäljare och samarbetspartners. Besök
http://www.tobiidynavox.com/ för att hitta närmaste återförsäljare.

Tobii Dynavox Communicator 5 kostar motsvarande 599 USD. Berättigade användare av Communicator 4 och/eller I-Series kan uppgradera till
Communicator 5 för motsvarande 99 USD via www.tobiidynavox.com

Presskontakt: Thomas Nordén, thomas.norden@tobiidynavox.com

Om Tobii Dynavox Tobii Dynavox, en del av Tobii Group, är marknadsledande inom pek- och ögonstyrda lösningar för 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.


