
Tobii Dynavox och Tencents Sogou
samarbetar kring
kommunikationshjälpmedel i Kina
Tobii Dynavox, den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel, har ingått ett strategiskt samarbete
med Tencent-ägda Sogou för att göra det möjligt för användare av Sogou Input Method att styra datorer
med ögonen. Det innebär ett betydande framsteg inom tilllgänglighet för människor med
funktionsnedsättningar i Kina. 

Sogou Input Method är en revolutionerande kinesisk inmatningsmetod som fångar upp kinesiska fraser på internet
och gör det möjligt att skriva mer effektivt på datorer med hjälp av artificiell intelligens. Det är den populäraste
inmatningsmetoden i Kina med över 600 miljoner användare. 

Genom att använda Tobii Dynavox mjukvara TD Control, är det nu möjligt att dra nytta av Sogou Input Method för
att styra datorer med ögonen på Mandarin, det vanligaste språket i Kina. För detta kan Tobii Dynavox
kommunikationsjälpmedel användas, i form av det ögonstyrda kommunikationshjälpmedlet I-Series, och den
kompakta eye trackern PCEye, som kan monteras på Windows-baserade laptopdatorer och PC-skärmar.
Möjligheten att använda Sogou Input Method med ögonen erbjuds utan kostnad för användare av TD Control. 

Att samarbeta med globalt erkända leverantörer av populära plattformar är en viktig del av Tobii Dynavox strategi
för att erbjuda lösningar på de plattformar som användare runtom i världen föredrar. Det är även ett viktigt steg för
att öka kännedomen om de verktyg som finns tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. Samarbetet
med Tencent-ägda Sogou följer de samarbeten som tidigare offentliggjorts med Microsoft, Apple och Google.  

”Vi är extremt stolta över att erbjuda kommunikationshjälpmedel som kan förändra livet för miljontals människor
som lever med funktionsnedsättningar i Kina”, säger Fredrik Ruben, VD på Tobii Dynavox. Genom att samarbeta
med Tencent-ägda Sogou, gör vi det möjligt för användare att på ett intuitivt och effektivt sätt kommunicera med
ögonen. På Tobii Dynavox är vi fast beslutna att hjälpa människor med funktionsnedsättningar att göra det de en
gång kunde göra, eller aldrig trodde var möjligt, för att öka deras livskvalitet”. 

“Tencents Sogou har alltid värdesatt att skapa information utan barriärer, säger Tiger Qie, Corporate Vice President
på Tencent. Vi är mycket nöjda med att samarbeta med Tobii Dynavox för att förbättra tillgänglighet och
inkludering för miljontals människor i Kina. Det bevisar vår beslutsamhet att dra nytta av teknikens kraft för det
socialt goda i världen. Att samarbeta med marknadsledaren inom kommunikationshjälpmedel gör det möjligt för
oss att skapa större förrändringar i människors liv”. 

Idag finns mer än 50 miljoner människor runtom i världen med funktionsnedsättningar som behöver
kommunikationshjälpmedel för att kunna kommunicera, varav cirka 12 miljoner beräknas bo i Kina. Enligt den
kinesiska statens femårsplan, kommer Kina under 2021-2025 att fokusera på att säkerställa likvärdiga rättigheter
för människor med funktionsnedsättningar, samt ett högt välmående och möjligheter till självutveckling. 
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Om Tobii Dynavox

Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade
lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS och ryggmärgsskada
att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen
har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem,
undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande ersättningssystem för
finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Tobii Dynavox har cirka 500
anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Norge och Kina, samt
återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår webbsida. 

https://www.tobiidynavox.com/products/computer-control
https://www.tobiidynavox.com/pages/i-series-ap
https://www.tobiidynavox.com/pages/pceye
http://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202107/21/content_WS60f81715c6d0df57f98dd589.html
http://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202107/21/content_WS60f81715c6d0df57f98dd589.html
https://se.tobiidynavox.com/

