SymWriter 2
SymWriter 2 är ordbehandlingsprogrammet
med symboler, ljudning och talsyntes
SymWriter 2 stödjer skrivande och läsande och ger symbolstöd utifrån
olika användares behov. Skriv från tangentbord eller från skrivmiljöer.

Skriva från tangentbord
SymWriter 2 är det perfekta redskapet för
enkel ordbehandling med symbolstöd för
personer
som
av
olika
anledning
behöver extra stöd vid skrivande.
Programmet kan också användas av stödpersoner för att skapa symboldokument åt
personer som har nytta av symbolstöd för
att läsa och förstå texter.
Samtidigt som man skriver visar symboler
betydelsen av orden. Välj om symbolerna
ska visas direkt tillsammans med texten
eller enbart som stöd i sidopanelen.
SymWriter 2 använder s.k. smart symbolisering som automatiskt väljer symbol utifrån ordklass.
Varje bokstav kan ljudas och svensk talsyntes (Alva eller Oskar) kan läsa upp ord
och meningar. Programmet innehåller
symbolstödd stavningshjälp.
SymWriter 2 kan användas med symbolstöd, talsyntes och stavningshjälp även på
engelska.

Skriva från skrivmiljöer
Förutom att skriva från tangentbord kan
man skriva genom att välja ord och symboler från förberedda skrivtavlor som länkas samman till skrivmiljöer.
Skrivmiljöerna kan varieras på många sätt
både vad gäller utseende och innehåll och
kan styras med mus, pekskärm
eller
tryckkontakter.

Gratis symboluppdatering
I SymWriter 2 ingår ca 13000 Widgitsymboler i både färg och svartvitt.
Symbolbasen utökas kontinuerligt och när
det kommer tillägg av nya symboler görs
uppdateringen kostnadsfritt från Hargdatas
hemsida.
Som komplement till Widgitsymbolerna
kan man enkelt använda egna bilder/
fotografier och andra bildbaser som man
har (Ritade tecken, Bliss och Pictogram) i
SymWriter 2.

Du som har en äldre version av SymWriter kan kostnadsfritt uppgradera till SymWriter 2.
Pris exkl moms, kontakta oss för prisuppgift för större lic.
SymWriter 2 för Windows
1 installation
1950:5 installationer på en adress
4550:Paketpris på In Print och SymWriter 2 för Windows
1 installation
2950:5 installationer på en adress
6850:-
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