Produktkatalog

“

Rätt hjälpmedel förändrar
och förenklar livet

Om oss

Frölunda Data etablerades redan 1985 och är en
leverantör av IT-relaterade hjälpmedel. Idag är vi en
av de mest erfarna aktörerna på marknaden.
Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att hitta de
bästa lösningarna för att kunna tillgodogöra sig
information och kommunicera med sin omvärld, vilka
behoven än är.
Vår service gynnas av ett nära samarbete med
hjälpmedelsspecialisten ICAP AB samt våra partnerskap med ledande aktörer över hela världen.
Oavsett om du är ny på området eller om du bara vill
uppdatera dig hoppas vi att denna produktkatalog
ska ge ett informativt helhetsintryck över marknaden
för specialanpassningar.
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Kognitiva
hjälpmedel

I denna sektion hittar du tidshjälpmedel som används när
våra vanliga tidsbegrepp är alltför abstrakta samt hjälp
medel för träning av kognitiva funktioner såsom minne,
uppmärksamhet, koncentration och problemlösning.
Tidshjälpmedel hjälper personer med nedsatt tids
uppfattning att få grepp om tiden, vilket kan styrka känslan
av kontroll i vardagen. De är även effektiva i klassrummet
eller på möten när ett schema ska hållas.
Minnesträningsprogram är värdefulla i alla arbetsmiljöer.
De rätta verktygen kan göra stor skillnad för dina elever,
ditt arbetslag och din familj för att få ut det mesta av varje
ögonblick.
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Timstock
Timstocken är tidshjälpmedel som åskådligör tid när våra vanliga
tidsbegrepp är alltför abstrakta.
Om man inte förstår klockan kan det vara svårt att veta när en aktivitet skall börja eller hur
länge den ska pågå. Timstocken räknar klart och tydligt ner tiden genom lysande dioder och
ger i från en ljudsignal när tiden gått ut. Ljudnivån för alarmet regleras enkelt via ett vred på
timstockens kortsida. Alarmet stängs av genom att trycka på valfri knapp.
Praktisk skyddsväska och nyckelband säljs separat.

“

Artikelnummer: 206962xxx

Framtaget i samarbete
med forskare
specialiserade på
tekniska hjälpmedel.

Hos Frölunda Data hittar
du följande modeller
•
•
•
•
•
•
•

20 minuter, 20 dioder
20 minuter, 20 dioder
(stående siffror)
60 minuter, 20 dioder
60 minuter, 12 dioder
80 minuter, 20 dioder
8 minuter, 16 dioder
8 timmar, 16 dioder
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Time Timer
Time Timer fungerar som ett visuellt tidshjälpmedel där en röd skiva
försvinner allt eftersom tiden går vilket tydliggör hur mycket tid som
är kvar. Time Timer hälper till med att både begränsa och hålla ut en
aktivitet och är ett praktiskt tidshjälpmedel i klassrummet.

Time Timer Plus
Prisbelönt

På Time Timer Plus skyddas
urtavlan under ett transparent
hölje och kläds av har ett
praktiskt handtag. Tålig och
lämplig för livliga klassrum!

Vinnare av bl.a.
Mom’s Awards 2016
& Teachers’ Choice
Award 2014

Artikelnummer: 233000130

Time Timer MOD
Har utbytbara höljen i silikon.
De ger ett bättre skydd om
man råkar tappa sin Time
Timer i golvet.
Artikelnummer: 264005026

Time Timer TWIST
Med magneten på baksidan fäster du TWIST var som
helst. Vrid den yttre ringen tills du kommer till önskad tid
och tryck sedan på playknappen. En digital display visar
hur mycket tid som återstår.
Artikelnummer: 264005035
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Time Timer Large, Medium & Pocket
De klassiska bästsäljande modellerna. Large lämpar sig för exempelvis klassrum eller på
föreläsningar: kan monteras på väggen likt ett vanligt väggur. Medium passar i hemmet
och pocket är lätta att ta med sig.
Artikelnummer: 233000100, 233000110, 233000120

Time Timer programvara

Time Timer minitavla

Desktop App tillgänglig för Mac eller
Windows och kompatibel med interaktiv
whiteboard.

Whiteboardtillbehör. Perfekt aktivitetsoch meddelandecenter för kontor, hem
och skola. Lämplig för tidskänsliga
meddelanden och håller scheman i tid.

Artikelnummer: 26400500x

Artikelnummer: 264005028
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Time Timer 120 min
Vit variant av Time Timer Plus-modellen med 20 minuter
respektive 120 minuter. 120 min passar perfekt om du övar
för ett kommande test eller för att hantera ett långt möte.
Artikelnummer: 264005033

Time Timer 20 min
Vit variant av Time Timer Plus-modellen. 20 min timern
hjälper dig hantera kortare arbetscykler för läxor, tystläsning, instrumentövning mm.

Artikelnummer: 264005034

Time Timer WATCH PLUS
Time Timer Watch PLUS armbandsur ger alla fördelarna med en “vanlig” Time Timer – fast på
handleden! Klockan förstärker känslan av oberoende och rörlighet för den som är i behov av
tidshjälpmedel
Artikelnummer: 233000257

•
•
•

Digitalklocka, analog timer & alarm
Vibrationsalarm och/eller ljudalarm
Bakgrundsbelysning

Stöt-, vattenoch reptålig
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COGNIsoft
Träning av minne, uppmärksamhet,
koncentration och problemlösning.
Svårighetsgraden kan varieras för att passa brukarengenom
att anpassa övningarna avseende antal uppgifter, antal
valmöjligheter, tid, val av ljud som feedback med mera. En
tydlig resultatdel visar antal genomförda uppgifter samt
andel rätt svar och resultaten kan sedan sparas.
Artikelnummer: 228000000

Minnesträningsprogram tränar

arbetsminne och
koncentrationsförmåga och är

en tillgång i alla
arbetsmiljöer.

Minneslek
En programserie som innehåller olika
övningar för träning av arbetsminne
•

•

•

Minneslek junior riktar sig till barn mellan 5 och 11 år.
Svårighetsgraden på övningarna anpassas automatiskt
efter barnets förmåga. Pedagogiskt och genusneutralt.
Minneslek senior syftar till att träna arbetsminnet hos
elever med koncentrationssvårigheter på åldrarna 10-18
år. Med belöningssystem som motiverar och stimulerar.
Minneslek flex innehåller 80 olika arbetsminnes
övningar som avser att träna skilda aspekter av
arbetsminnet. Du kan välja olika träningsprogram för att
anpassa träningen. För alla åldrar.
Artikelnummer: 203000241, 203000251, 203000231
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Assisterande
läroverktyg

Vi på Frölunda Data förespråkar tillgänlighet i klassrummet,
dvs. en arbetsmiljökultur som främjar inlärning för alla
individer. Vi har verktygen som hjälper pedagoger att
införliva en stimulerande läromiljö i klassrummet, även för
de med specialbehov.
Hos Frölundadata hittar du uppläsningsverktyg och
anteckningshjälpmedel. Talsyntes+handskanner är en av
våra smarta lösningar för personer med lässvårigheter.
För personer med autismspektrumstörning är ofta
begränsad koncentrationsförmågan ett hinder. Ett ljud
utjämningssystem kan förebygga det. Håll koncentrationen
uppe genom att skapa interaktiva lektioner med en
interaktiv tavla.
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TextAid
Oavsett om du behöver hjälp att förstå, vill klara dig själv, letar efter
sätt att motivera någon med lässvårigheter eller helt enkelt hellre
lyssnar än läser, kan uppläsningsteknik vara lösningen.
TextAid är ett onlineverktyg som läser upp texten och samtidigt markerar texten. Det räcker
med ett enkelt klick på lyssna-knappen. Oavsett om du behöver läsa en webbsida eller ett
skannat dokument, slutföra en uppgift eller ladda ner en ljudversion av en text, så kan
TextAid hjälpa till. Verktyget kan till och med läsa upp texten samtidigt som du skriver den. Du
behöver inte längre be någon om hjälp!

“

Artikelnummer: 268001001

Det mest kompletta
läsverktyget till alla
enheter!

Ge ditt innehåll en röst!

Vill du testa?
Kontakta oss!

•
•
•
•

100 % webbaserat - Du har tillgång till TextAid via
internetanslutna enheter och webbläsare. Även Chromebook!
Dokumentläsning - Läser upp dokument både skannade &
bilder via OCR-funktion.
Webbuppläsning - Genom ett enkelt klick på ”TextAid Web
Reader” i bokmärkesfältet
Ladda ner ljudfiler - Spara ljudfiler med den talaktiverade
texten som du har åtkomst till när som helst även offline.

•
•
•
•

Skrivhjälp - Få texten uppläst
medan du skriver.
Läslinjal - Fokusera på en rad
i taget.
Översättning - Översätt text
till andra språk.
Ordprediktion - ger förslag
på och föruteser ord.
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ViTal

ViTre

ViTal talsyntes läser upp text
i datorn med världens mest
avancerade talsyntesteknik
från Acapela.

ViTre är en programsvit som
ger ett heltäckande stöd vid
behov av att få text uppläst i
dator.

ViTal ger ett ovärderligt stöd vid läsning
men även när man skriver egna texter, då
det “hörs” när man skriver fel. Olika röster/
språk ingår. Programmet används av både
skolor, företag och privatpersoner.

I ViTre ingår talsyntesen ViTal och
skanningsfunktionen ViTex för böcker,
stenciler, tidningar m.m. Kan automatiskt
läsa upp texten med markörmedföljning
och zonindelning.

Artikelnummer: 229002001

ViTre går att få som färdiga MSI-paket
vilket gör det enkelt att distribuera programmet i nätverket på en skola eller
arbetsplats.
Programmen finns som privat-, skol- &
kommunlicens.

Artikelnummer: 216000001

Talsyntes

Pocketscan

Handskanner

PocketScan låter dig skanna in text och
bild i realtid till din enhet.
Scannar texten och gör den direkt redigerbar i iOS,
Android och PC eller Mac. Med hjälp av en talsyntes
kan du också få texten uppläst i dator eller via appen.
Artikelnummer: 358000100

IRIScan Mouse Executive 2
En vit och stilren datormus med inbyggd skanner och
OCR-funktion som snabbt för över text och bilder till
valfritt program i din dator. Finns med eller utan sladd.
Artikelnummer: 231359902
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Rättstavningsprogram ger

 yslektiker tack
d
vare ordprediktion

kvalificerad hjälp
med stavningen.

Stava Rex

Spellright

Stava Rex är ett rättstavningsprogram
för Microsoft Word,
speciellt utvecklat
med tanke på
personer med dyslexi.

Med SpellRight 2
kan du som kämpar
med stavningen och
dessutom skriver
på ditt andra språk,
engelska, få hjälp.

Programmet hittar och rättar fel
avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. Stava Rex
hittar och rättar även gravare
stavfel som neulitret* och
skonalist*.

SpellRight är etträttstavnings
program som till stor del
bygger på data som samlats in
bland personer med läs- och
skrivsvårigheter som skriver på
engelska.
Artikelnummer: 215001101

* Ja, just det: neutralitet och
journalist.
Artikelnummer: 215001201

Gustavas Ordböcker
Innehåller både Svensk och Engelsk ordbok och har tagits fram med
enastående sökmöjligheter.
•
•

Sökfunktion Gör det möjligt att hitta ord även om man har skrivit in ordet felstavat. Gustavas
Ordböcker ger förslag på rimliga ord med rätt stavning.
Talsyntes Gustavas Ordböcker finns i två varianter: med eller utan inbyggd talsyntes.
Artikelnummer: 23539569
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FrontRow
FrontRow är ett
lättanvänt och
portabelt ljud
utjämningssystem
som skapar en mer
gynnsam ljudmiljö
för lärande.
Fördelarna med ljud
utjämningssystem är
många, både för lärare och
elever. Läraren kan tack
vare Frontrow använda ett
normalt röstläge och göra
sig hörd i hela klassrummet
utan att överanstränga
sina stämband. Frontrow
minskar tröttheten
hos elever och lärare
samtidigt som den ökar
koncentrationsförmågan

“

Alla barn har
glädje av
FrontRow

Elever med s pecifika
inlärningssvårigheter som t.ex. ADHD
kan lättare ta del av
vad läraren säger.
Även elever som inte
har Svenska som
modersmål upplever
en bättre inlärnings
miljö vid användning av
ljudutjämningssystem.

Certifierat verktyg
autismspektrumstörning

•
•
•

FrontRow rekommenderas till alla elever - Visste du, att upp till 45% av elevers skoldag går ut på att
lyssna?
FrontRow hjälper elever med funktionsvariation - Elever med hörselnedsättning har särskilt
svårt att höra i miljöer med bakgrundsljud. Koncentrationsnivån hos elever med ADHD och autism
spektrumstörning ökar tack vare ljudutjämningssystem.
FrontRow avlastar lärarens röst - Upp till 25% av alla lärare har eller har haft röstrelaterade
åkommor. Läraren konkurrerar med bakgrundsljuden om elevernas uppmärksamhet och måste ofta
låta rösten vila upp sig.

Artikelnummer: 232004200
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Catchbox
Engagera klassen, mötet eller konferensdeltagarna med Catchbox,
världens första kastbara mikrofon! CatchBox är ett komplett trådlöst
mikrofonsystem som ansluts till valfritt ljudsystem.
Snabbare och enklare än en handhållen mikrofon. Frågor, kommentarer och diskussioner mer
spontana och kan inträffa under en presentation eller föreläsning, inte bara i slutet.

Bryter isen och höjer
stämningen - Med CatchBox blir deltagandet mer
avslappnat, kul och spelliknande

Lätt och mjuk - Catch-

Boxen är tillverkad av av
slitstarka skummaterial
och teknisk textil, vilket
gör den lätt och hållbar.
Alltid laddad, alltid redo.

Ladda din CatchBox trådlöst med DECT-laddaren.
Säljs separat.

Artikelnummer: 334000120

Brusreducerande Hörlurar
Ett bekvämt och smidigt koncentrations
hjälpmedel som gjord att användas under längre
sessioner.
Artikelnummer: 254610219
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Kaptivo
Nu behöver du aldrig mer skriva “Låt stå!”
Kaptivo digitaliserar en vanlig whiteboard för att spela in innehåll med oöverträffad klarhet så
att du enkelt kan dela ditt arbetsflöde via en webbläsare eller videokonferenstjänst.
•
•
•

Alla kan vara med på noterna - Elever som är hemma pga- sjukdom behöver inte längre känna sig
exkluderade från undervisningen.
Dela i realtid - Whiteboardinnehållet kan skickas per automatisk till deltagarna i konferensrummet
likväl personer över hela världen. Materialet nås lätt genom Kaptivos säkra och användarvänliga app.
Knivskarpa bilder - Är tavlan otydlig? Inte med Kaptivo. Den patentbelagda bildprocessorn filtrerar
bort suddiga sträck, blänk eller skuggor på tavlan så du kan dela ditt innehåll på en ren, skarp
bakgrund.

“

Ta med whiteboarden
in i den digitala eran

Spara allt - Hämta enskilda
whiteboard-bilder eller flersidiga
tidslinjepresentationer som innehåller allt du skrivit på tavlan. Hela
ditt workflow fångas på bild!
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Artikelnummer: 360010152

Mimio Teach
MimioTeach förvandlar en vanlig whiteboard till en interaktiv
skrivtavla.
En portabel lösning som ger full interaktivitet.
Stimulera deltagande framme vid tavlan med
den medföljande programvaran MimioStudio.
Ge mer liv åt dina lektioner med gallerier av
lektionsmaterial som är färdigt att använda
redan från start!
Artikelnummer: 256762262

Belkin Tablet Stage
Med hjälp av Belkin Tablet
Stage kan du göra om din surfplatta till en dokumentkamera
eller en interaktiv whiteboard.
Belkin Tablet Stage låter dig använda
surfplattan som redskap för att skapa
interaktiva presentationer i klassrummet.
Artikelnummer: 333774236
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Alternativa
styrsätt

Alternativa styrsätt främjar möjligheterna för personer med
funktionshinder att interagera med den digitala världen.
Frölunda Data har sedan tidigt 90-tal levererat anpassade
tangentbord till skolor och hjälpedelcentraler i
skandinavien. Vi har lösningar för personer med syn
nedsättning, skrivsvårigheter som dyslexi eller personer med
motoriska svårigheter.
Om du på grund av motoriska svårigheter har problem
att navigera i digitala gränsnitt på traditionellt sätt kan
alternativa styrsätt skapa nya möjligheter för dig.

18 FRÖLUNDA DATA

Tangentbord
Vårt breda utbud av a
 npassade
tangentbord kommer från 25 års
produkterfarenhet och idag är vi i
stort sett ensamma om detta på
den svenska marknaden.

Tangentbord Mini
Minitangentbord till iPad med
förstorade bokstäver.
För användningar med synnedsättningar och/
eller svårigheter med finmotoriken. Till iPad
och iPhone.
Artikelnummer: 357011499

Clevy 2
Pedagogiskt tangentbord med unik
och robust design.
Färgkodningen gör det attraktivt att jobba med och
hjälper barn och vuxna genom att klart skilja mellan
de funktionella områdena på tangentbordet.
Artikelnummer: 237000110

Dekaler
Dekaler till tangentbord med
självhäftande etiketter i plast för
samtliga tangenter.
Självhäftande etiketter i plast. Varianter: Färger efter
funktion, svart på gult, svart på vit och vit på svart som
lämpar sig vid behov av tydligare tecken på tangenterna.
Artikelnummer: 251002078

Se hela vårt utbud på www.frolundadata.se

“

Vi har lösningen
som hjälper dig
att skriva!
TANGENTBORD 19

Trackball CST

Enknappsmus

Trackball CST Max är ett
ergonomiskt alternativ till
datormus.

Enknappsmus i litet format
som passar perfekt för små
barnhänder.

Gör det möjligt att arbeta framfördatorn under längre tid utan att slita på
handleden. Finns även i svart & beige.

Lämpar sig när flera knappar blir för
mycket att hålla reda på och där vänster
musknapp räcker.

Artikelnummer: 225013500

SimplyWorks
Joystick

Knappmus

En lättstyrd joystick.
Speciellt utvecklad för att användaren
skall kunna förflytta muspekaren även
med väldigt små och lätta rörelser
Artikelnummer: 230030300
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Artikelnummer: 211002295

Positionsknappar simulerar
funktionerna i en vanlig mus.
Anpassad för de som har svårigheter att
hantera en traditionell datormus på grund
av nedsatt rörelseförmåga eller “musarm”.
Finns i större och mindre variant.
Artikelnummer: 209000120

Tobii Dynavox EyeMobile Plus
Ögonstyrd kommunikation och full datoråtkomst med endast
ögonen.
Ögonstyrning. Den mest effektiva och ergonomiska stödtekniken för personer med motorisk funktionsvariation som helt enkelt låter dig styra datorn utan att använda händerna.

IntegraMouse Plus

Kindkontakt

Ett substitut för datormus
som manövreras enbart med
munnen.

På böjbar svanhals och kräver
väldigt lite tryckkraft.

För personer med mycket begränsad
rörelseförmåga men som har god munmotorik.
Artikelnummer: 217011215

Kindkontakten består av en inbyggd
“pingisboll” som levereras monterad på
svanhals och superclamp. Finns i fyra
olika längder.
Artikelnummer: 200001300
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Kontaktstyrning
Kontaktstyrning låter personer
med rörelsehinder använda
touchbaserad utrustning.

Big Red Twist
Taktil och auditiv återkoppling med utbytbara
lock. En av världens mest populära och
uppskattade manöverkontakter.
Används ihop med kontaktlåda
Artikelnummer: 233300598

iSwitch kontakt för iPad/iPhone
iSwitch är en trådlös switch/kontakt som har
inbyggda funktioner för att styra iPad och
iPhone.
Artikelnummer: 251002078

SimplyWorks Switch
Trådlös kontakt till dator eller surfplatta
som finns i två storleksmodeller: 75mm &
125 mm.
Används ihop med trådlös kontaktlåda
Artikelnummer: 23003125x
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Kontaktlådor
Används för att med koppla ihop externa kontakter med stationär
såväl bärbar PC- eller Mac-dator och ansluts via USB.
Touch-baserade enheter tillgängliggörs för individer med t.ex. ryggradsskador (tetraplegi),
multipleskleros (MS), ALS, muskeldystrofobi, cerebral pares, hjärnskada eller stroke.

Hook+ Switch Interface
Lightning-bunden anslutning
till en iPad och iPhone.

Tecla Shield länkar
samman kontakter
och elrullstolar med
Bluetooth-aktiverade
elektroniska enheter.

Artikelnummer: 211008102

HelpIbox16- & 2 kontakt
lådor med motsvarande antal
kontaktuttag.

Artikelnummer: 317000100

Artikelnummer: 22202000x
Tecla Shield

Trådlösa kontaktlådor
Applicator
länkar samman
kontakter för att
trådlöst styra iPad
via bluetooth.
Artikelnummer: 230020200

SimplyWorks
Receive s tödjer
kontakt
funktioner via
USB-anslutning.
Artikelnummer: 230030600

Blue2 Switch
En trådlös kontakt till iPad och
iPhone
Utnyttjar den inbyggda reglagestyrningen
i iOS med dubbla kontakter som går att
anpassa till valfri funktion.
Artikelnummer: 233310327
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Kommunikation
(AKK)

Kommunikationshjälpmedel används när våra
konventionella kommunikationssätt behöver kompletteras.
Användaren kan med hjälp av en samtalsapparat eller
smart-tablet-lösning ihop med någon av våra smarta
monteringslösningar använda symbolskrift för att på egen
hand kommunicera med sin omvärld.
Hos oss hittar du kommunikationshjälpmedel för en
mängd olika områden där du vill använda bilder som
begåvningsstöd eller läs- och skrivstöd.
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Tobii Dynavox I-110
Tobii Dynavox I-110 är den
ultimata pekskärmsbaserade
samtalasapparaten för AKK.
Stryktålig, pålitlig och med hög prestanda
- kort och gott, den är gjord för vardagens alla äventyr, stora som små.

Tobii Dynavox Indi
Indi är specialanpassad och är
klar att användas direkt efter
att den plockats upp ur kartongen!
Ett intuitivt redskap för personer med
autismspektrumstörning eller annan
funktionsvariation som skapar möjlighet
att börja kommunicera med ens. Har stöd
för sociala medier mm.

Isabella får tack

vare samtalsapparater från
Tobii Dynavox
 öjlighet till en
m

vanlig barndom.
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Snap + Core First till
Windows
Vägen till kommunikation och
läskunnighet för symbolanvändare.
Ett intuitivt forskningsbaserat nyckelordsramverk
hjälper brukaren bygga upp sitt vokabulär och
sin kommunikationsförmåga.

BoardMaker
Skapa nya eller redigera existerande
symbolbaserade aktiviteter för
användare med särskilda behov.
Innehåller PCS-symboler och Addendum-symboler, vilket är ett populärt val bland pedagoger,
logopeder och assistenter.
Artikelnummer: 219804221
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InPrint 3
InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material
för utskrift med bild- och symbolstöd.
InPrint 3 är ett fantastiskt redskap där du med hjälp av Widgitsymboler kan skapa bildstöd till
många olika ändamål. Programmet kan användas inom en mängd olika verksamheter som exv.
förskola, skola, vuxenutbildning, omsorgsverksamhet och sjukvård. Innehåller symbolbas med
fler än 14 000 symboler.

“

Ditt bästa verktyg för att
skapa bildstöd!

Arbeta i en av de över
140 st mallarna för
att enkelt komma
igång och skapa det
bildstödsmaterial du
behöver.

Exempel på vad InPrint 3
kan användas till:
•
•
•
•
•
•
•

Samtalsapparater
Kommunikationskartor
Instruktioner & recept
Bildstödskort
Scheman & almanackor
Sociala berättelser
Bilderböcker, mm.

Bildlägg scheman
och visualisera klockslag med hjälp av
smarta verktyg för
rutnät och kolumner.

Kreativ frihet
med stor
bildbas

Artikelnummer: 223004001
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Gotalk +
En robust och portabel
talplatta.
Används för att inleda samtal och ge stöd
vid dagliga aktiviteter mm. Erbjuder enkel
sekvensinspelning, volymkontroll och inbyggt förvaringsfack för överläggen. Finns
med antal rutor: 1, 4, 9, 20 & 32.

BIGmack
Communicator
Enkel samtalsapparat med
stor kontaktyta.
Spela in upp till 2 minuter långa meddelanden, som sedan spelas upp så fort
någon trycker på kontakten. Kan med fördel användas för att lära in orsak-verkan.

Artikelnummer: 233210002

Artikelnummer: 233300471

Gotalk Pocket

Gotalk Button

GoTalk Pocket är en smidig
samtalsapparat som får plats i
jackfickan.

En talknapp med inbygd
magnet och plats för 10
sekunders inspelat tal.

Artikelnummer: 233300654

28 BILD- & SYMBOLBASER / SAMTALSAPPARATER

Artikelnummer: 233810072

Snap Scene

Snap Core till iPad

Snap Scene är appen för att
träna kommunikation i varje
situation.

Den enkla och effektiva vägen
till kommunikation och skrivoch läskunnighet.

Börja kommunicera och träna upp ditt
barns läs- och skrivförmåga här och nu!
Du tar bara ett foto, gör en hotspot och
skriver ett ord och spelar in en text. Sedan
är det bara att sätta igång med att träna
på kommunikation i ögonblicket. Det är
verligen så enkelt.

Snap™ är designat att vara intuitivt och
lätt att börja använda så du inte behöver
spendera flera timmar på att bestämma
dig för den rätta mjukvaran, installera eller
skaffa det rätta innehållet - det är redan
gjort!

Predictable Svensk
App
Predictable Svensk app ger
text-till-tal för iPod Touch, iPad
och iPhone.
Appen erbjuder anpassningsbara
funktioner med integrering för alternativ
kommunikation (AKK) i de senaste sociala
medierna.
Artikelnummer: 251003000

Gotalk NOW
GoTalk NOW är en app för alternativ kommunikation (AKK)
som förvandlar en iPad till ett
kommunikationshjälpmedel.
Lättanvänd app, fullspäckad med
funktioner för att hjälpa personer med
kommunikationssvårigheter.
Artikelnummer: 233810072
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WidgitPad
Vi hjälper dig komma igång med
WidgitGo, som förvandlar paddan till en
smart kommunikationsplatta.
Installation av programvara och talsyntes på iPad ingår
när du beställer din WidgitPad. Tillval: iPad-skydd, t.ex.
Big Grips.
Artikelnummer: 251223283

BigGrips
Ovärdeligt skydd till iPad. Särskilt anpassat för barn. Helt giftfritt material. Hållbart och enkel att rengöra.
Det finns även ställ att sätta ramen i eller lägga den mot för
mer ergonomiskt användande.

Perfekt till
klassrummet

Artikelnummer: 251223283
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Gripcase
Gripcase produkter ger de ultimata
lösningarna för iPad-enhetens skydd
och transport.
Artikelnummer: 36016003x

Gripcase Shield
Tuff nog för dina elever. Slimmad för
dina väskor.
Designens "Channel Guard" gör hantering och
ergonomi överlägsen samtidigt som den skyddar
paddan när den åker i golvet.
Artikelnummer: 36016004x

Ställ
Med ett ställ till din skyddade ipad kan du ställa den på både
långsidan och kortsidan, eller lägga den ner mot ställningen för mer
ergonomisk betraktningsvinkel.

BigGrips-ställ

Artikelnummer: 211005759

Gripcase-ställ

Artikelnummer: 360160030

IPAD-SKYDD 31

RAM IntelliSkin™

iPadhållare
med Tough-Claw tvingfäste

Stöt- och droppskydd, med
integrerad anslutning ingjutet
i skyddet.

Artikelnummer: 248001500

Hållare för iPad med gripfäste
som kan monteras på t.ex. rullstol.

Artikelnummer: 248001034

Hållare med sugkopp

Hållare med skruvfäste

Hållare med sugkoppsfäste
som passar alla de vanligaste
läsplattorna

Hållaren kan skruvas fast mot alla
plana ytor, exempelvis bord och
väggar.

Artikelnummer: 248001166
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Artikelnummer: 248001034

iPadhållare på arm
De bästa justerbara hållarna för iPad i de fall då en mindre hållare helt
enkelt inte räcker till.
Monterad med komponenter av högsta kvalitet. Går att fästa på bord och plana ytor, rullstol eller
sängkarm.

Monteras enligt
dina önskemål

Fast arm med låsvred

Böjbar arm

Kombinerar RAM Mounts patenterade iPadhållare med Manfrottos populära “Magic Arm” och det
mångsidiga fästet S
 uper Clamp

Kombinerar RAM Mounts patenterade iPadhållare med Manfrottos böjbara arm “Heavy Duty” och
fästet Super Clamp.

Artikelnummer: 24800024x

Artikelnummer: 24800023x

Vi har länge varit en pålitlig leverantör av olika monteringslösningar.
När iPad ökade i populäritet fick vi önskemål om att ta fram en stabil
hållare som kan användas för fast montering mot olika underlag. Nu
arbetar vi med de bäst komponenterna från de främsta producenterna.
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Datorarmar till rullstol
Stabila och enkla lösningar som kan användas till olika
sorters k ommunikationsdatorer och samtalsapparater.

Kvalitativ
utrustning

Specialanpassade monteringslösningar för rullstolsbundna. Se fler alternativ på vår hemsida.

Datorarm 1

Datorarm 6

Kan vändas åt sidan och lyftas upp ur fästet.
Lämplig för skolmiljö

Monteras på stolsryggen. Kan svängas upp
och bakom ryggen till passivt läge

Datorarm 4

Datorarm 2

Placeras på sidan av rullstolen och är utformad
för kommunikation via ögonstyrning.

Mycket flexibel arm som justeras via fingerskruvar. Kan utökas/påbyggas vid behov.
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Pst!
Intresserad av våra
nyhetsuppdateringar?
Anmäl dig längst ner
på vår hemsida!

WWW.FROLUNDADATA.SE

info@frolundadata.se
https://www.frolundadata.se
Org.nr: 556450-9643
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