Eerste Hulp bij Communicatie

Symwriter
schrijven met symbolen

Tekstverwerking
Tekstverwerking op 4 verschillende niveaus
Voor tekstverwerking worden 4 verschillende
niveaus aangeboden. Van een heel
eenvoudige werkbalk tot een uitgebreide
werk- en menubalk. Alleen bij het
moeilijkste niveau kan gekozen worden voor
schrijven van enkel tekst. In de andere
niveaus worden de woorden altijd voorzien
van een symbool. De meest voorkomende
woorden zijn opgenomen, ongeveer 8000
symbolen zowel in kleur als zwart wit. Foto’s
kunnen gemakkelijk in een document gezet
worden, evenals de meegeleverde
illustraties. Dat maakt het programma ook
heel geschikt om een opstel of werkstuk te
schrijven waarbij eigen foto’s ingevoegd
kunnen worden.

Typen of rasters?
Zelf typen of gebruik maken van rasters?
Schrijven kan met behulp van de op maat
gemaakte rasters en speciale knoppen gemakkelijker
worden. Deze rasters en knoppen kunnen gemaakt
worden met symbolen of met tekst. Vooral bedoelt
voor kinderen die niet of nog beperkt kunnen
schrijven.
Verschillende standaard rasters worden meegeleverd.
De rasters en knoppen kunnen daar waar u wilt
geplaatst worden. Standaard worden rasters
meegeleverd die direct gebruikt kunnen worden.
Maar u kunt ook uw eigen ontwerpen en
achtergronden maken in de ontwerpomgeving.
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Spellingscontrole
Verbeter een fout getypt woord met behulp van de
symbolen.
De spellingscorrectie maakt het mogelijk om een fout
getypt woord op te zoeken met behulp van de
spellingscontrole. Hiermee kan het kind ook proberen of het
woord goed is alvorens het in te vullen. Door met de
rechter muistoets op een fout gespeld woord te klikken kan
direct het goede woord gekozen worden aan de hand van de
symbolen. Op dezelfde wijze worden eigennamen, of
andere onbekende woorden, ook aan de woordenlijst van
Symwriter toegevoegd. Ieder fout getypt woord wordt
gemarkeerd.

Spraakuitvoer
Spraakuitvoer is een belangrijk onderdeel van het programma. Ieder getypt woord kan
uitgesproken worden. Het hele document kan tevens voorgelezen worden, waarbij tijdens
het lezen de woorden oplichten. Symwriter is het eerste Widgit programma dat in staat is
gebruik te maken van de slimme symboolvervoeging. Verkleinwoorden, bijvoeglijk
naamwoord en meervoud worden automatisch omgezet in het juiste symbool. Bovendien
worden bij alle vervoegde symbolen ook de juiste symbolen geplaatst.

Engels
Het programma kan eenvoudig overschakelen naar verschillende talen. De software wordt
altijd geleverd met Engels en Engelse spraakuitvoer. Daardoor ook heel geschikt voor
kinderen die moeite hebben met het leren van de Engelse taal. Na het omzetten van de
taal van Nederlands naar Engels worden de ingetypte Engelse woorden van een symbool
voorzien en uitgesproken. Werkt verder exact gelijk aan de Nederlandse versie, inclusief
de spellingscontrole.

Waarvoor geschikt?
Het maken van een werkstuk of opstel.
Door Symwriter in te zetten in neemt de motivatie om
te schrijven en lezen toe. Het werkt stimulerend om
in combinatie met eigen gemaakte foto’s jezelf te
verduidelijken.
Een toetsenbord op het scherm kan toegevoegd worden,
waardoor ook met de muis, of een aangepaste bediening,
geschreven kan worden.
Zo kunnen ook woorden toegevoegd worden, waarbij altijd
de uitspraak volgt en een symbool bij het woord verschijnt
na invoegen in de tekst.
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Waar kopen?
Meer info of te bestellen op www.symbolensoftware.nl of www.symbolenplein.nl
Je kan op deze websites ook de gratis demoversie downloaden. Zo kan je het programma
21 dagen uitproberen zonder verdere aankoopverplichting.
Prijzen:
1 licentie: € 249,50 , kan ook in een netwerk geïnstalleerd worden
5 licenties 40 % korting
10 licenties 50 % korting
We raden iedereen aan om een offerte op maat te laten maken. Na 10 licenties zijn er
immers nog andere prijzen.
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