Eerste Hulp bij Communicatie

Mind Express
Mind Express is een eenvoudig te gebruiken computerprogramma dat alles bevat om
gemakkelijk nieuwe communicatiekaarten en oefeningen te ontwerpen. De meest
uiteenlopende combinaties van symbolen, beelden, spraak, muziek en geluidjes vormen
een interessante en stimulerende communicatiemethode.
Je kunt woorden en zinnen samenstellen door het
selecteren van beelden en symbolen, die kunnen
uitgesproken worden door een duidelijke en klare stem.
De ingebouwde grammaticamodule zorgt voor de
automatische vervoeging van werkwoorden.
Dit softwarepakket is heel flexibel en multi-inzetbaar: je
gebruikt het voor dagelijkse communicatie, als
therapeutisch en educatief hulpmiddel.

Van beeld en symbool naar tekst en spraak
“Ik wil iets zeggen”, ”Jij bent lief!”, “appel” of “dokter”… In Mind Express 4 selecteert de
gebruiker prenten en symbolen. Op basis daarvan vormt het programma woorden en zinnen
die via een heldere stem worden uitgesproken. De ingebouwde grammaticamodule
vervoegt automatisch de werkwoorden.

Communiceren met symbolen: van aardbei tot zwembad
Mind Express 4 bevat symbolen en prenten in overvloed. Daarmee maak je eenvoudig en
snel communicatiekaarten, nieuwe oefeningen of originele therapiespelletjes.
De symbolen kunnen snel worden aangepast: een andere kleur, iets bijtekenen, ...
Bovendien is het eenvoudig om tekeningen, foto‟s of nieuwe symbolen toe te voegen.
Een uitgebreid gamma van symbolen en iconen zijn beschikbaar in Mind Express. Ze kunnen
gebruikt worden bij het opmaken van communicatieroosters en spelletjes, maar ook
uitgebreid worden met eigen tekeningen, foto‟s en nieuwe symbolen.
Aanpassingen en updates zijn zeer eenvoudig in Mind Express zodat communicatieroosters
altijd up to date kunnen blijven en de persoonlijke evolutie van ieder individu afzonderlijk
weerspiegeld kan worden.

Mind Express 4 bevat standaard volgende symbolensets: SymbolStix, Bliss, Sclera
en is uitbreidbaar met : PCS, Widgit, Beta, Prenten, PictureThis
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Dynamische lijsten
Dynamische lijsten maken is in Mind Express 4 nóg gebruiksvriendelijker. Maak
bijvoorbeeld vijf vakjes aan voor de lijst Fruit. Met de knop „volgende‟ krijg je automatisch
de volgende vijf symbolen te zien in hetzelfde rooster, enzovoort. Op die manier kan je
een uitgebreide woordenschat gebruiken, zonder dat je extra pagina‟s hoeft aan te
maken.

Sneller communiceren
Lezers gebruiken letter- en/of woordkaarten. Onder een vakje kan ook een hele zin staan:
dat maakt de communicatie een stuk sneller. Ook woordvoorspellingen – al of niet
vergezeld van een bijhorend symbool – en zinsvoorspellingen verhogen de
communicatiesnelheid

Bedieningsmogelijkheden
Mind Express kan bediend worden met een aanraakscherm, muis, trackball, headmouse,
oogbesturingssysteem en 1- of 2-toetsenscanning. De aangepaste bedieningsmogelijkheden
maken het de gebruiker mogelijk om zelfstandig te kunnen werken. Dit stimuleert
creativiteit en ontwikkeling en leidt tot een beter zelfbeeld.

Tekstverwerker
Met Mind Express 4 schrijf je heel eenvoudig zinnen en brieven. Die laat je voorlezen, bewaar je
of print je. Het notitievenster is je tekstverwerker: daarin stel je zinnen en brieven samen met
symbolen en/of tekst.

Cockpit voor andere programma‟s
Gebruik Mind Express 4 als toetsenbord om in andere programma‟s te typen. Zo kun je
zelfs je volledige computer aansturen.

Extra mogelijkheden
Naast communicatie via symbolen en/of tekst, biedt Mind Express 4 nog een heleboel andere
mogelijkheden:
• spelletjes
• oefeningen
• typen in andere programma’s
• Windows-programma’s aansturen
• muziek afspelen
• video weergeven
• diavoorstellingen met
(vakantie)foto’s afspelen
• mailen en sms’en

• fotograferen met een webcam
• omgevingsbediening zoals het aanen uitschakelen van lichten
• tv zappen
• volume van de radio aanpassen
• plannen met klok- en
agendafuncties
• alarm instellen
•…
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E-mail
Met deze module kan de gebruiker e-mailen in
Mind Express. Berichten en/ brieven opgesteld in
Mind Express kunnen verzonden worden vanuit het
programma. De e-mails kunnen tekst en/of
symbolen bevatten. Ontvangen berichten kunnen
geopend, getoond en voorgelezen worden.

SMS- Tekst berichten
De gebruikers kunnen nu berichtjes ontvangen en verzenden met de Mind Express SMS
module en een aangepaste mobiele telefoon of telefoonkaart. De berichtjes kunnen met
symbolen opgesteld en verzonden worden in de communicatieroosters om voorgelezen te
worden door de computer. De gebruikers kunnen ook oproepen maken, beantwoorden en
zelf inhaken op het einde van een gesprek.

Camera
De gebruiker kan nu dankzij de cameramodule zelf foto‟s maken en zijn eigen fotoalbum
samenstellen. De foto‟s kunnen geselecteerd worden door de gebruiker en toegevoegd
worden in hun briefvenster.

Bediening op maat van de gebruiker
Mind Express 4 ondersteunt verschillende mogelijkheden om vakjes te selecteren: via
touchscreen, muis, trackball, hoofdsturing, oogsturing of schakelaars. De verschillende
scanningswijzen maken Mind Express™ toegankelijk voor personen die slechts 1 of 2
schakelaars kunnen bedienen. De verschillende bedieningsmogelijkheden kunnen volledig
afgestemd worden op de vaardigheden van de gebruiker. Zo werkt iedereen zelfstandig
met Mind Express 4. Dit verhoogt de eigenwaarde en is vaak een extra motivatie
om creativiteit en ontplooiing verder te ontwikkelen.

Prijs en bestellen
Voor een offerte op maat en om Mind Express te bestellen neem je best contact op met
Jabbla: info@jabbla.com - www.jabbla.com
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