Overzicht eigenschappen dynamische communicatiehulpmiddelen
Dynamische communicatietoestellen en de refertelijst
Eigenschappen Mind Express 4, The Grid II en Chat Software
Nieuwe Jabbla en ComUnic producten (vergelijking met hun voorganger(s))

Laatste update: november 2012

Overzicht eigenschappen dynamische communicatietoestellen
Tellus 4
Technische
specificaties

Software

Mobi 2

Zingui

Intel CoreTM i5
Intel AtomTM
PXA320
processor, 2,4 GHz,
processor, 80 GB SSD
500 GB HD, 4 GB RAM

Zingui Plus

Smart II

ComUnic VII

ComUnic Draagbaar

Pocket Grid

NOVA Chat 7

NOVA Chat 10

PXA320

4 GB geheugen

Afhankelijk van de
gekozen tablet PC met
Bluetooth van Atom
1,6GHz 2GB RAM
160GB HD tot i7
2,13GHz 8GB RAM
500GB HD

Afhankelijk van de
gekozen tablet, Atom
1,5GHz, 2GB RAM,
120 GB harde schijf,
externe CDRW/DVDROM drive

Atom 1,33GHz, 1GB
RAM, 30GB HD

Zie specs standaard
Samsung tablet
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Een performante PC

Niet zo sterk als de
Tellus 4, maar nog wel
geschikt voor
computergebruik,
vergelijkbaar met een
netbook

Geen computergebruik Geen computergebruik
mogelijk. Het systeem mogelijk
draait op een speciale
versie van ME en is
dus in dat opzicht
gesloten.

Een performante PC
Niet geschikt voor
computergebruik, maar
het geheugen kan wel
gebruikt worden voor
foto’s en opnames.

Niet zo sterk als
Comunic 7, maar nog
wel geschikt voor
computergebruik

Windows 7 PC, niet
geschikt voor heel
zware applicaties. Wel
geschikt voor video
en/of muziek af te
spelen

Android tablet
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Windows 7 Pro 64 bit
met ME 4

Windows 7 Pro 32 bit
met ME 4

Aangepaste ME voor
Zingui Windows CE,
maar functies niet
toegankelijk voor de
gebruiker. Sinds zomer
2012 ME4 ipv ME
Zingui!

Afgeleide van ME 4,
idem. Sinds zomer
2012 ME4 ipv ME
Zingui!

Windows Mobile en een Windows 7 en
aangepaste versie van communicatiesoftware
ME
naar keuze (vb. The
Grid 2)

Windows 7 en
communicatiesoftware
naar keuze (vb. The
Grid 2)

Windows 7 en
communicatiesoftware
naar keuze (vb. The
Grid 2)

Android met Chat
Software
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/

/

Dynamisch systeem
met digitale spraak
(dus geen
grammaticamodule,
TTS en
woordvoorspelling)

Dynamisch systeem
met synthetische
spraak,
grammaticamodule en
woordvoorspelling
Acapela

Acapela

Acapela
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Spraakuitvoer

Realspeak (Nuance) of Realspeak (Nuance) of Digitale spraak
Brightspeech (Acapela) Brightspeech (Acapela)

Scherm

13,3” WXGA LED wide 12” XGA resistief
8,4”-kleurenscherm met 8,4”-kleurenscherm met 4” VGA aanraakscherm
view capacitief
aanraakscherm (1024 x LED backlight
LED backlight
aanraakscherm (1280 x 768)
800)

Draadloos

Realspeak (Nuance) of Realspeak (Nuance) of Acapela
Brightspeech (Acapela) Brightspeech (Acapela)

8, 10, 12 of 13,3"
aanraakscherm,
afhankelijk van de
gekozen tablet PC

7 à 10" aanraakscherm 5" aanraakscherm

7" capacitief
aanraakscherm

10" capacitief
aanraakscherm

Helder scherm met
hoge resolutie dat ook
buiten goed zichtbaar
is en enkel bediend
kan worden met “vlees”
(een vingertop, een
elleboog, een teen, …)
(=capacitief)

Dit scherm kan je met
om het even wat
bedienen, zolang je
maar een lichte druk
uitoefent (=resistief)

De lichtsensor past de
achtergrondverlichting
aan aan de
hoeveelheid licht in de
omgeving.

De lichtsensor past de
achtergrondverlichting
aan aan de
hoeveelheid licht in de
omgeving.

Het scherm kan
horizontaal of verticaal
gebruikt worden, is
resistief, en heeft een
lichtsensor waardoor
het scherm ook buiten
goed zichtbaar is

Schermeigenschappen
hangen af van de
gekozen tablet PC,
Sunlight Readable,

Schermeigenschappen
hangen af van de
gekozen tablet PC,
Sunlight Readable,

Dit scherm kan je met
om het even wat
bedienen, zolang je
maar een lichte druk
uitoefent (=resistief)

Dit scherm reageert
enkel op
(onrechtstreeks)
huidcontact.
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WLAN, Bluetooth,
UMTS/3G

optioneel WLAN en
Bluetooth

/

/

WLAN en Bluetooth

Bluetooth, WLAN,
andere modules
UMTS/3G, GPRS,...
ook verkrijgbaar
afhankelijk van de
gekozen PC

Bluetooth, WLAN,
andere modules
UMTS/3G, GPRS,...
ook verkrijgbaar
afhankelijk van de
gekozen PC

Bluetooth, WLAN,
UMTS/3G

Wifi, Bluetooth
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De internettoepassing
is zeer beperkt. Via
Bluetooth kan je bijv.
een draadloos
toetsenbord aansluiten
of een headset.
Sms’en is niet mogelijk
aangezien de Smart
niet op het
telefoonnetwerk kan.

Via draadloze
netwerkkaart kan men
op internet surfen. Via
de USB-poorten of via
Bluetooth kan een
toetsenbord en muis op
de PC aangesloten
worden.

Via draadloze
netwerkkaart kan men
op internet surfen. Via
de USB-poorten of via
Bluetooth kan een
toetsenbord en muis op
de PC aangesloten
worden.

Via draadloze
netwerkkaart kan men
op internet surfen. Via
de USB-poorten of via
Bluetooth kan een
toetsenbord en muis op
de PC aangesloten
worden.

Je kan surfen op het
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internet en bijvoorbeeld
een draadloos
toetsenbord aansluiten

Je kan surfen op het
voor meer
internet, een draadloos connectiviteit
toetsenbord aansluiten
en je mail bij de bakker
controleren

Inputs/Outputs (I/O)

Tellus 4

Mobi 2

Zingui

Zingui Plus

Smart II

ComUnic VII

ComUnic Draagbaar

Pocket Grid

NOVA Chat 7

1x USB 2.0 poort, 2 x
USB 1.0 poorten,
Firewire, WebCam, SD
card, 2
schakelaaringangen
voor scanning, 2
programmeerbare
toetsen

2x USB 2.0 poorten, 2
schakelaaringangen
voor scanning, 2
programmeerbare
toetsen, ESC-knop

1 directe
schakelaaringang en
een tweede via
tussenkabel, USB
master, USB Slave

Idem Zingui

2 USB poorten (1x
master, 1x slave), 1
directe
schakelaaringang en
een tweede via
tussenkabel, 2
programmeerbare
toetsen

Afhankelijk van de
gekozen PC 1 tot 3
USB-poorten,
netwerkaansluiting,
Firewire, webcam,
eSATA,
schakelaaraansluiting
via BlueLites (4 x)

2 USB-poorten

1 USB-poort

2 schakelaar-ingangen, idem NOVA Chat 7
poort voor USB kabel
en aansluiting
hoofdtelefoon

De USB poorten zijn
veel meer bereikbaard
geplaatst t.o.v. de
vorige Tellus,
schakelaars kunnen nu
rechtstreeks
aangesloten worden
zonder
kabeltussenstuk

Audio

Autonomie

Afmetingen (LxBxD)

Gewicht

NOVA Chat 10

Op de USB master
poort kan je
bijvoorbeeld een
toetsenbord, muis of
back-up aansluiten. De
USB slave kan voor
een connectie tussen
je computer en Zingui
zorgen om MEbestanden in de één of
andere richting uit te
wisselen.

Optioneel kunnen via
de Break-Out Box nog
vier extra schakelaars
aangesloten worden.

interne 15Watt klasse Stereo luidsprekers en
D stereo versterk met 2 micro
ingebouwde 8Watt
luidsprekers

Stereo luidsprekers en
micro

Stereoluidsprekers,
audioversterking en
ingebouwde micro
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Geïntegreerde stereoluidsprekers en audio
versterking, microfoon

Geïntegreerde stereoluisprekers en
audioversterking,
microfoon

Geïntegreerde stereo- Geïntegreerde stereo- Geïntegreerde stereoluisprekers, microfoon: luisprekers, microfoon: luisprekers
hoge opnamekwaliteit hoge opnamekwaliteit

Het volume kan
behoorlijk luid gezet
worden om ook tot
achteraan in een
rumoerige zaal
verstaanbaar te zijn

Met de toevoeging van
WLAN en eventueel
een webcam, kan je
skypen

De micro is gevoelig en
zodanig ingesteld dat je
makkelijk kan opnemen
(handeling) en
achtergrondgeluid
wordt automatisch
weggefilterd. Zelfs in
een zeer rumoerige
omgeving klinkt de
boodschap helder
zonder storing van het
lawaai op de
achtergrond.

De micro is gevoelig en
zodanig ingesteld dat je
makkelijk kan opnemen
(handeling) en
achtergrondgeluid
wordt automatisch
weggefilterd. Zelfs in
een zeer rumoerige
omgeving klinkt de
boodschap helder
zonder storing van het
lawaai op de
achtergrond.

Minder krachtige
luidsprekers dan die
van de andere
toestellen. In een
rumoerige omgeving
en/of een vertrouwelijk
gesprek, kan je je
gesprekspartner een
bluetooth earphone
geven om de
boodschap goed te
verstaan.

Zeer krachtige
luidsprekers

Behoorlijke
luidsprekers

Behoorlijke
luidsprekers

De extra boxen en
versterker achteraan
zorgen voor een goed
verstaanbare en
dragende stem, ook in
een rumoerige ruimte.
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7-10 uur

7-10 uur

5-6 uur

Idem Zingui

7u

tablet PC 3 à 4u,
BlueLites 7à 8u

Afhankelijk van de
gekozen PC van 3 tot
6u

7u

voldoende voor een
hele dag
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Met een tweede batterij
kan je de hele dag vol
praten… indien het
toestel niet op de
batterij van de rolstoel
aangesloten kan
worden

Je kan kiezen voor een
batterij met hogere
capaciteit om
intensieve gebruikers
Mobi 2 een volledige
dag te laten gebruiken

Optioneel kan je een
batterij met dubbele
capaciteit bestellen die
de autonomie verlengt
tot 11 à 12 uur

Optioneel kan je een
Ook hier een stand-by
batterij met dubbele
functie
capaciteit bestellen die
de autonomie verlengt
tot 11 à 12 uur

Met omvormer
mogelijkheid tot
aansluiting op de
batterij van de
elektronische rolstoel

idem NOVA Chat 7

33,5 x 26 x 6-4,5 cm

28,5 x 23,4 x 3,9 cm

21,5 x 16,5 x 3,8-41 cm Idem Zingui

8,1 x 14,6 x 3 cm

Iets groter dan een A4blad
2,8-3,1 kg (+ 285 g met
2de batterij)

Niet zoveel verschil
met de Tellus 4
1,75 – 1,85 kg (batterij
hogere capaciteit)

Vergelijkbaar met de
oude Mobi
1,08 kg

Klein en makkelijk
meeneembaar
340 g

Idem Zingui

Met een omvormer kan
ComUnic VII
aangesloten worden op
de batterijen van een
elektronische
rolwagen. Voor
manuele rolstoelen is
er een compacte extra
batterij verkrijgbaar die
de autonomie verlengt
met 3 à 4u

BlueLites: 22 x 15,5 x 5 21 x 12 x 4 cm
cm
Afmetingen hangt af
PC: 30 x 22 x 2,5 cm
van de gekozen PC
Afmetingen van de PC
hangt af van de
gekozen PC

15 x 8,5 x 4 cm
Afmetingen hangt af
van de gekozen PC

20 x 13 cm (lxb)

26 x 18 cm (lxb)

van 2 tot 3,2kg
afhankelijk van de
gekozen PC

525g

634 g

954 g

790 tot 980g
afhankelijk van de
gekozen PC

Oogsturing

Tellus 4

Mobi 2

Zingui

Tenzij je gewichtheffer
bent is dit toestel niet
geschikt om mee te
dragen

Iets te zwaar om
Meeneembaar
gewoon mee te nemen

EyeTech TM4, Allea
Intelligaze, Tobii PC
Eye

EyeTech TM4, Allea
Intelligaze, Tobii PC
Eye

Zingui Plus

Smart II

ComUnic VII

ComUnic Draagbaar

Pocket Grid

NOVA Chat 7

NOVA Chat 10

Meeneembaar

lichtgewicht

Niet geschikt om mee
te dragen

geschikt voor mobiele
personen
(meeneembaar)

geschikt voor mobiele
personen
(meeneembaar)

Meeneembaar
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nvt

EyeTech TM4, Allea,
Magic Eye

EyeTech TM4, Allea,
Magic Eye

nvt

nog niet
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DaeSSy, Monty
(nieuw), integratie op
rolstoel (HMC)

Mini DaeSSy mounting Op elke buis van 22 tot DaeSSy en Mount 'n
24mm diameter, bv.
Mover statief
DaeSSy statieven
Ook te monteren op
Mount'n Mover statief

nvt

Rolstoelmontage
mogelijk

idem NOVA Chat 7

Idem Zingui

/

Voor ieder wat wils
Montage

Opties

DaeSSy, Monty
(nieuw), integratie op
rolstoel (HMC), Vesa

Tafel-, verrijdbaar- en
rolstoelstatief
Extra batterij,
geïntegreerde GEWAmodule,
toetsenroosters

DaeSSy, Monty
(nieuw), integratie op
rolstoel (HMC)

DaeSSy, Monty
(nieuw), integratie op
rolstoel (HMC)

Ingebouwde mobiele
Omgevingsbediening,
telefoon, geïntegreerde batterij met dubbele
GEWA-module,
capaciteit
camera,
toetsenbordroosters,
WLAN en Bluetooth
Tellus 4 heeft
standaard wel een
camera, sms-functie,
WLAN en bluetooth,
maar telefoneren, wat
wel kan met Mobi 2, is
een ander paar
mouwen met dit toestel
(tenzij Skype)

Je kan de tv, dvdspeler, voordeur, …
bedienen en langer
gebruik maken van je
toestel

Alle beschikbare opties Alle beschikbare opties Draagtas
van tablet PCs,
van tablet PCs
infrarood en Z-wave is
inbegrepen in BlueLites

Rooster, draagtas,
idem NOVA Chat 7
draagriem, stylus, USB
kabel, heupriem,
rolstoelmontageplaat,
batterijlader

Dynamische communicatietoestellen en de refertelijst
Tellus 4

Mobi 2

Zingui (Plus)

Smart II

ComUnic VII

ComUnic Draagbaar

Pocket Grid

NOVA Chat 7

NOVA Chat 10

Uitbreidings-modules
voor
communicatiesoftwar
e (snap shot module,
sms-module, e-mail
module)

Tellus 4 is standaard
voorzien van een
webcam, WLAN,
Bluetooth en mobiele
netwerktechnologie.
Daarnaast beschikt ME
4 nu softwarematig
standaard over een
snap shot-, e-mail- en
sms-module. Het
basistoestel is dus
klaar om sms- en emailberichten te
versturen en foto's te
nemen.

Indien men gebruik wil
maken van mobiele
telefonie, internet of
Bluetooth, moet Mobi
hardwarematig
optioneel respectievelijk
met inbouwbare gsmmodule en WLAN en
Bluetooth worden
uitgebreid. Om met
Mobi foto's te kunnen
nemen moet optioneel
een camera (webcam)
worden aangekocht.
Aangezien ook dit
toestel standaard
beschikt over ME 4
beschikt het
softwarematig ook
reeds over de nodige
modules om te kunnen
sms'en, e-mailen en
werken met foto's.

Het is niet mogelijk om
met deze toestellen
foto's te nemen, te
sms'en of e-mails te
verzenden.

De Smart kan zeer
beperkt
internettoepassingen
aan, maar het is niet
mogelijk te sms'en of
foto's te nemen. Emailen kan op dit
ogenblik niet met de
Smart

Standaard is ComUnic
VII zowel qua hardware
als qua software
voldoende uitgerust om
ermee te kunnen emailen (ook andere
vormen van
internetgebruik). Indien
men opteert voor een
PC met webcam en/of
UMST-module kan de
gebruiker via The Grid
2 foto's nemen en SMSen.

Standaard is ComUnic
Draagbaar zowel qua
hardware als qua
software voldoende
uitgerust om ermee te
kunnen e-mailen (ook
andere vormen van
internetgebruik). Indien
men opteert voor een
PC met webcam en/of
UMST-module kan de
gebruiker via The Grid
2 foto's nemen en SMSen.

Standaard is Grid
Mobile zowel qua
hardware als qua
software voldoende
uitgerust om ermee te
kunnen e-mailen (ook
andere vormen van
internetgebruik) en
SMS-en.

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

idem NOVA Chat 7

Extra sleutel

optioneel bij ME 4 om idem Tellus 4
communicatiebestande
n op een andere
computer te bewerken
dan op het
communicatietoestel
zelf

Zingui (Plus) is
voorzien van de
software ME Zingui.
Deze software kan op
verschillende
computers worden
gezet en geactiveerd
worden door de
aansluiting van het
communicatietoestel.
Een extra sleutel bij de
software ME Zingui is
dus niet nodig. Let op:
sinds zomer 2012 is
ook Zingui (plus)
uitgerust met ME4!

Gelijkaardig zoals bij
Zingui, alleen heet de
ME-afgeleide software
voor Smart II, ME
Smart.

Met een optionele USBsleutel kan The Grid op
een andere PC
geïnstalleerd worden
om de bestanden te
kunnen voorbereiden.

Met een optionele USBsleutel kan The Grid op
een andere PC
geïnstalleerd worden
om de bestanden te
kunnen voorbereiden.

Met een optionele USBsleutel kan The Grid op
een andere PC
geïnstalleerd worden
om de bestanden te
kunnen voorbereiden.

NOVA Chat wordt
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geleverd met een Editor
CD, waarmee je eigen
toepassingen op de
computer kan maken
en later overzetten. Een
extra licentie is dus niet
nodig.

Extra Taal

In ME 4 kan de menu in idem Tellus 4
alle beschikbare talen
worden ingesteld. Het
toestel wordt wel
slechts met één
"uitspraaktaal"
geleverd. Indien met
een tweede wil, is deze
optioneel aan te kopen.

idem

idem

The Grid 2 is
idem
beschikbaar in
verschillende talen, net
zoals de stem. Bij
aankoop kan men
slechts één
"uitspraaktaal" kiezen.
Indien men een tweede
wil, moet deze apart
aangekocht worden.

idem

?

Symbooldatabanken

Standaard: Symbol
idem
Stix, Bliss, Sclera.
Optioneel: PCS, Beta,
Widgit, Vijfhoek, Picture
This, Arasaac (gratis),
Mullberry (gratis)

idem , symbolen
idem
specifiek voor windows
CE en niet overzetbaar
naar bijv. windows 7

Standaard: Widgit en
SeeSense en Sclera.
Optioneel: PCS, Beta,
Bliss, Symbol Stix,
Makaton en Snaps

idem

Standaard: Symbolstix. idem NOVA Chat 7
Optioneel: PCS en
andere.

idem

?

Tellus 4

Mobi 2

Zingui (Plus)

Smart II

ComUnic VII

ComUnic Draagbaar

Pocket Grid

NOVA Chat 7

NOVA Chat 10

Schakelaars,
afdekplaten, …

Tellus 4 beschikt over idem Tellus 4
twee directe
schakelaaringangen om
schakelaars (die apart
aangekocht moeten
worden) op aan te
sluiten. Een
toestenroorster is
optioneel verkrijgbaar

Zingui (Plus) beschikt idem zingui
over één directe
schakelaaringang en
één waarvoor een
tussenkabeltje nodig is.
3 types toetsenroosters
zijn beschikbaar.

Standaard beschikt
ComUnic vII over vier
rechtstreekse
schakelaaringangen.
Indien men er meer wil
aansluiten is een
tussenstuk nodig. Een
rooster is optioneel
verkrijgbaar

De ComUnic Draagbaar nvt
is bedoeld voor
stappers en standaard
beschikt het daarom
niet over
schakelaaringangen,
tenzij via de USBpoorten. Een rooster is
optioneel verkrijgbaar

NOVA Chat beschikt
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over twee
schakelaaringangen.
Roosters zijn optioneel
verkrijgbaar.

Extra batterij batterijlader

extra batterij en
batterijlader zijn
optioneel

geen extra batterij
mogelijk, wel een high
capacity battery (HCB)
om de autonomie van
het toestel te verhogen.
In principe is de
autonomie van de
standaard batterij
voldoende om het
toestel een hele dag te
gebruiken. Voor
intensieve gebruikers of
gebruikers die ook de
ingebouwde GSM
hebben wordt evenwel
de HCB aangeraden.

optionele batterij met
dubbele capaciteit om
de autonomie te
verdubbelen

geen extra batterij
mogelijk

optioneel extra batterij
mogelijk

optioneel extra batterij
mogelijk

nvt

Optioneel batterijlader
verkrijgbaar

Optioneel batterijlader
verkrijgbaar

Adapter (≠ lader)

adapter om het toestel
op de batterij van een
elektronische rolstoel
aan te sluiten mogelijk

idem

idem

idem

adapter om het toestel
op de batterij van een
elektronische rolstoel
aan te sluiten mogelijk

nvt

nvt

adapter om het toestel
op de batterij van een
elektronische rolstoel
aan te sluiten mogelijk
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Tafelstatieven

heeft een basis statief, idem*
andere optioneel*

idem

idem

BlueLites is standaard
voorzien van een
tafelstatief

nvt

nvt

heeft een basisstatief,
andere optioneel

idem NOVA Chat 7

Rolstoelstatieven

optioneel*

optioneel*

optioneel

optioneel

optioneel

nvt

nvt

Optioneel
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optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

nvt

nvt

optioneel
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Andere statieven (vb. optioneel
voor de montage van
schakelaars)
Andere (draagtas,
kabels, …)

opbergtas inbegrepen

draagtas optioneel

inbegrepen

inbegrepen

draagtas optioneel

draagtas optioneel

draagtas optioneel

draagtas, draagriem,
heupriem, stylus, USB
kabel, … optioneel
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Omgevingsbedieningsmodule
geïntegreerd in
communicatietoestel

optionele IR-module
van Gewa

optionele IR-module
van Gewa

optionele IR-module
van Gewa

optionele IR-module
van Gewa

standaard TIRA IRzender en Z-Wave
controller voor
domotica

nvt

nvt

Nog niet mogelijk
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(*) Tellus 4 en Mobi 2 zijn standaard uitgerust met een Daessy Mounting Plate. Dit bevestigingsonderdeel maakt deel uit van een montagegeheel bij
een tafel- en/of rolstoelstatief. Het onderdeel zorgt ervoor dat het toestel op het plaatje van het statief geklikt kan worden. Bij Zingui en Zingui Plus is
dit de Daessy Mounring Plate optioneel en hoort ze bij tafelstatief of rolstoelstatief.
Opmerking: wanneer bepaalde bijhorigehden of functionaliteiten standaard is bij een dynamisch communicatietoestel (incl. communicatiesoftware en
spraaksynthese), dan kan het bijhorende refertebedrag voor deze functionalteit/bijhorigheid worden aangevraagd, indien de noodzaak eraan werd
aangetoond.

Eigenschappen van Mind Express 4 en Grid 2
Mind Express 4 (ME 4)

The Grid 2

Chat Sotware

Symbolencommunicatie

ja (met symbool-voorspelling)

ja

ja, eventueel met grammaticamodule

Tekstcommunicatie

ja (met woord- en zinsvoorspelling)

ja (met woord- en zinsvoorspelling)

ja, met woordvoorspelling

Symbooldatabanken

standaard: SymbolStix, Bliss en Sclera. Optioneel: PCS,
Widgit, Beta, Picto's, Picture This

Standaard: Widgit en SeeSense. Optioneel: PCS, Bliss,
Symbol Stix, Makaton en Snaps

Standaard: Symbolstix. Optioneel: PCS en andere

Spraaksynthese

Realspeak (Nuance) of Brightspeech (Acapela)

Acapela

Acapala

Scanning

ja

ja

ja

Auditieve scanning

ja

ja

ja

Dwell-selectie

ja

ja

nee

Aanpasbare overlays

ja

ja

ja (max. 8x10 "toetsen")

Spraakopname (digitale spraak)

ja

ja

ja

Multimedia platform

ja

ja

nee

Foto's

ja

ja

ja (importeren)

Webcamfunctie via USB-poort

nee, wel met ingebouwde webcam in combinatie met de
toestellen Tellus 4 en Mobi 2

ja

nee, wel ingebouwde camera

Infrarood

ja

ja

nee

Mobiele telefoon functies

ja

ja

nog niet

SMS functies

ja

ja

nog niet

e-mail functies

ja

ja

nog niet

MSN messenger functies

ja

ja

Extra mogelijkheden (std)

sms-module, e-mail module, computer aansturing, snap shotmodule, video, spelletjes, agenda, muziek, …

computer aansturing (Word, e-mail, internet, spelletjes, …),
muziek, rekenmachine, gsm-bediening, agenda, foto browser,
...

Toegang tot Windows-/Androidprogramma's

ja (met onscreen toetsenbord)

ja, de PC kan volledig via The Grid bediend worden

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

Nieuwe Jabbla- en ComUnic producten (vergelijking met hun voorganger(s))
Tellus 4

Tellus 4 is de opvolger voor zijn broer de Tellus 3+. De basis is een zeer sterke tabletcomputer met Windows 7 pro 64 bit. Je kan met de
Tellus 4 vlot communiceren, surfen op het internet, multimedia gebruiken, sms’en, mailen, skypen, …
Het scherm is met zijn 13,3” groter dan dat van de Tellus 3+, hoewel de afmetingen van het toestel hetzelfde zijn gebleven. Men heeft de vijf
programmeerbare knoppen aan de zijkant van het scherm weggelaten en vervangen door twee achteraan op het toestel.
Naast de grootte van het scherm is ook de bediening ervan gewijzigd. Je hoeft het scherm enkel met je vingertop of een speciaal
meegeleverde pen aan te raken (capacitief scherm). Het is dus niet meer bedienbaar met een vingernagel, een voorwerp of door er zachtjes
op te duwen (resistief aanraakscherm).
Nieuw t.o.v. de Tellus 3+ is ook de toevoeging van een mobiel datanetwerk (UMTS/3G), waarmee je overal op het internet kunt, indien je
een SIM-kaart hebt en geabonneerd bent op de overeenkomstige dienst van je provider.
Daarnaast is de autonomie opmerkelijk groter. Enerzijds door de mogelijkheid een tweede batterij, die ook vervangbaar is door een dvdspeler, toe te voegen, anderzijds door de stand-by functie, die er voor zorgt dat het stroomverbruik minimaal is wanneer er niet met de
Tellus gewerkt wordt.
Soft- en hardwarematig is de Tellus 4 voorzien voor het aansluiten van volgende oogbesturingssystemen: EyeTech TM4, Allea Intelligaze
en Tobii PC Eye. De gebruiker kan dus het systeem kiezen dat het best bij hem past.

Mobi 2

De vorige versie van Mobi had een 8” scherm en was niet geschikt voor computergebruik. Hij was echt gericht op enkel communiceren. De
Mobi 2 heeft een 12” scherm dat groot genoeg is voor beperkt computergebruik (vergelijkbaar met een netbook) en nijgt qua grootte en
mogelijkheden een beetje naar de Tellus 3+.
Waar de Tellus 4 met een schakelaar of de aan/uit toets uit stand-by gehaald moet worden, kan de Mobi 2 terug wakker gemaakt worden
door gewoon het scherm aan te raken. Ook hier zorgt de stand-by modus voor een beter power management.

Zingui

De Zingui is gericht op beginnende gebruikers van ondersteunde communicatie en/of zij die enkel gebruik wensen te maken van vooraf
opgenomen boodschappen. Deze kunnen snel en makkelijk opgenomen en terug weergegeven worden via de ME software. Deze bevat
standaard de Symbol Stix symbolen (vergelijkbaar met PCS), maar er kunnen ook andere symbolensets of foto’s gebruikt worden.
Daarnaast komt Zingui ook met heel wat kant-en-klare woordenschat.

Zingui Plus

Dit toestel biedt je alle mogelijkheden van de Zingui, maar ook tekst-naar-spraaksoftware, woordvoorspelling en een grammaticamodule. Al
bij al leunt de Plus-versie sterk aan bij de oude Mobi.

ComUnic VII

ComUnic VII is de opvolger van ComUnic VI. Met de toevoeging van BlueLites en de vrije keuze in tablet PC zijn er heel wat meer
mogelijkheden o.a. naar omgevingsbediening toe.

