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HULPMIDDELENINFO 

NOVA CHAT 

KENNISMAKING MET EEN COMMUNICATIESYTEEM 

GEBASEERD OP EEN TABLET 

 

 

Tablets lijken veelbelovend als goedkoop, 

flexibel en hip basisplatform voor ondersteunde 

communicatie. De tekortkomingen t.o.v. een 

klassiek communicatietoestel zijn echter niet 

min. 

 

Geluidskwaliteit en -volume, robuustheid, 

spatwaterdichtheid, montagemogelijkheden, 

aangepaste bediening, uitgebreide 

communicatiesoftware met werkversie, 

kwalitatieve Nederlandstalige stem, 

beschermde omgeving … voldoen vaak niet aan 

de noden en wensen van de gebruiker. 

 

Brengt de NOVA chat daar verandering in? 

 

 
 

De NOVA chat is een communicatietoestel op 

basis van een Androidtablet van Samsung. Er 

zijn twee modellen, een met een 7”-scherm en 

een met een  10”-scherm. Beide modellen 

hebben dezelfde functionaliteit en zijn door 

hun beperkt gewicht makkelijk meeneembaar. 

 

De communicatiesoftware van de NOVA chat 

biedt uitgebreide communicatiemogelijkheden. 

Je kunt zowel met tekst als met symbolen je 

boodschap overbrengen. 

 

De twee extra boxen en een versterker die 

achteraan op de tablet geklikt worden, zorgen 

samen met de Nederlandstalige synthetische 

stem van Acapela voor een goed verstaanbare 

en dragende stem, ook in een rumoerige 

ruimte. 

 

De extra behuizing rondom maakt dat de NOVA 

chat zeer robuust is. Het toestel laten vallen, 

kan geen kwaad. Het toestel is ook 

spatwaterdicht. 

 

De NOVA chat heeft een capacitief 

aanraakscherm. Dat is een scherm dat reageert 

op (onrechtstreeks) huidcontact. Het toestel 

kan ook bediend worden via scanning. Je kunt 

rechtstreeks een of twee eenfunctieschakelaars 

aansluiten. De scanfuncties zijn flexibel 

instelbaar en laten auditieve feedback toe. Aan 

oogsturing en joystickbediening wordt nog 

gewerkt. 

 

De NOVA chat wordt geleverd met Editor CD. 

Met deze cd kun je de software van Nova Chat 

op een computer installeren. Zo kun je eigen 

toepassingen op de computer maken, die je 

later kunt overzetten op de NOVA chat. 
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Het toestel kan gemonteerd worden op een 

rolstoelstatief met een optionele 

rolstoelmontageplaat. 

 

De NOVA chat kan geleverd worden in een 

zogenaamde ‘kioskversie’. In de kioskversie 

heeft de gebruiker enkel toegang tot het 

zuivere communicatiegedeelte van zijn toestel. 

Hij kan dus niet verdwalen in de achterliggende 

software of instellingen van de tablet of de 

communicatiesoftware. 

 

De NOVA chat voldoet aan de Medical Device 

Directive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beschrijving van een hulpmiddel of een 

aanpassing in deze tekst wil niet zeggen dat 

het hulpmiddel of de aanpassing terugbetaald 

wordt door het VAPH. Informatie over 

terugbetaling door het VAPH kunt u vinden op 

de website van het VAPH: www.vaph.be. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

HET COMMUNICATIETOESTEL 

Software Android met NOVA chat software 

Spraakuitvoer Acapela 

Scherm NOVA chat 7: capacitief aanraakscherm, 7" (18 cm) 

NOVA chat 10: capacitief aanraakscherm, 10” (25 cm) 

Draadloos wifi, bluetooth 

Inputs/Outputs (I/O) 2 schakelaaringangen, poort voor usb-kabel, aansluiting hoofdtelefoon 

ingebouwd 

Audio stereoluidsprekers en audioversterking, ingebouwde micro 

Autonomie voldoende voor een hele dag (mogelijkheid tot aansluiting op de 

batterij van een elektronische rolstoel) 

Afmetingen (l x b) NOVA chat 7: 20 x 13 cm 

NOVA chat 10: 26 x 18 cm 

Gewicht NOVA chat 7: 634 g 

NOVA chat 10: 954 g 

Aangepaste bediening scanning met een of twee schakelaars (uitbreiding naar andere 

mogelijkheden volgt) 

Foto's, sms, e-mail foto's via ingebouwde camera, sms via bluetoothverbinding met gsm en 

e-mail via wifi (allen ‘buiten’ communicatieapplicatie, wel 

mogelijkheid om de inhoud van de tekstregel te kopiëren naar een 

andere applicatie) 

‘Extra sleutel’ NOVA Chat Editor (cd) 

Montage rolstoelmontage mogelijk 

Omgevingsbediening nog niet mogelijk 

Opties rooster, draagtas, draagriem, stylus, usb-kabel, heupriem, 

rolstoelmontageplaat, batterijlader 

 

DE SOFTWARE 

Symbolencommunicatie ja, eventueel met grammaticamodule 

Tekstcommunicatie ja, met woordvoorspelling 

Symbooldatabanken  SymbolStix standaard, PCS en andere optioneel 

Spraaksynthese Acapela 

Scanning ja 

Auditieve scanning ja 

Dwell-selectie neen 

Aanpasbare overlays ja (max. 8x10 ‘toetsen’) 

Spraakopname (digitale 

spraak) 

ja 

Multimediaplatform nee 

Foto's ja (importeren) 

Webcamfunctie via usb-poort nee, wel ingebouwde camera 

Infrarood nee  
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Mobiele telefoonfunctie nog niet 

sms-functies nog niet  

e-mailfuncties  nog niet 

Extra mogelijkheden 

(standaard) 

/ 

Toegang tot 

Androidprogramma's 

ja, maar afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de gebruiker 

 

HANDELAARS EN PRIJS 

 

Producent Saltillo Corporation, USA: www.saltillo.com 

Verkoper Vigo, Wetteren: www.vigo-ortho.be 

Buitenlandse handelaar Focal Meditech, Nederland: www.focalmeditech.nl 

Richtprijs ca. 3500 – 3700 euro exclusief btw 

 

 

 

 

 

 

 

 


