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Introduktion
För att vissa hjälpmedel och program ska fungera som avsett behöver
man ibland en speciell typ av dator. Detta dokument kan förhoppningsvis
underlätta för dig inför ett nyinköp av dator som ska användas i
kombination med ett hjälpmedel.

1. Förenklad rekommendation, dator
2. Detaljerad rekommendation, dator
3. Mjukvara
4. Innan du lämnar in datorn till SPRIDA

1. Förenklad rekommendation, dator
Köp inte en för billig dator, den blir omodern fort.
Förenklat gäller följande:
- Köp en bärbar dator som kostar minst ca 5000 kr.
- Operativsystem: Windows 10 Home eller Pro
Fråga oss om du har svårt att fatta ett beslut på egen hand!
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2. Detaljerad rekommendation, dator
Välj en bärbar dator om du absolut inte behöver en stationär.
Vi rekommenderar att du köper en Windows-PC.
Kontakta oss på SPRIDA först, om du vill använda en Apple-dator.
Utbudet av hjälpmedel till Chromebooks är ganska begränsat. Kontakta
oss gärna om du är osäker.

PC datorer som har ”Windows 10 Home i S-läge” kan krångla med vissa
hjälpmedelsprogram, så kontakta oss före köp av dator.
Följande prestanda är önskvärd:
- Datorn bör kosta 5000 kr och uppåt. Fråga oss först om du behöver
köpa en billigare dator.
- Processor: Motsvarande Intel Core i3 eller snabbare.
- Internminne: 4GB RAM eller mer. Helst 8 GB.
- Lagring: Helst SSD-disk på minst 128 GB eller mer.
- Operativsystem: Windows 10
- Se till att det finns minst 3 USB-portar på datorn, om dina hjälpmedel
skall kopplas in via USB.
- Försök hitta en dator där funktionstangenterna
(F1-F12) fungerar utan att man använder Fn-tangent.
- Försök hitta en dator lämplig för dig. Numeriskt tangentbord kan
exempelvis vara både lämpligt och olämpligt beroende på
anpassning..

Om det inte är brådskande, avvakta med inköp av ny dator till dess att
det är klart vilken anpassning det blir. Olika anpassningar kräver olika
typer av datorer och det är alltid bäst att föra en dialog kring bästa
möjliga alternativ.
Ögonstyrning får exempelvis inte plats på vissa bärbara.
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För dig som har en synnedsättning:
- Det bör finnas fysiska knappar att sätta på och stänga av datorn samt
slå av och på ljudet med.
- Testa gärna att alla tangenter på tangentbordet är lätta att identifiera
för dig. Detta gäller framförallt piltangenterna och
funktionstangenterna.
- Testa att bildskärmen fungerar bra för just dig och dina behov.

3. Mjukvara
Ordbehandlingsprogram
Du bör i första hand välja Microsoft Office, om du behöver använda ett
ordbehandlingsprogram tillsammans med ditt hjälpmedel. Använd
skrivbordsversioner av Office, webbversioner fungerar inte. Office 2007
och senare fungerar bra.
I vissa fall kan gratisprogram som exempelvis LibreOffice fungera
utmärkt. Kontakta oss för att höra vad som gäller för just ditt hjälpmedel.
Antivirusprogram
Du måste inte köpa ett antivirusprogram om du inte vill.
Windows 10 har Microsofts egna antivirusprogram
Windows Defender förinstallerat, det är gratis och
fungerar bra. Andra tillverkare har också gratisversioner
av sina antivirusprogram, några exempel är:
- AVG Free
- Avast Free
- Avira Free
Ibland kan det vara svårt att installera gratisversionen av programmen
eftersom tillverkarna gärna vill få dig att installera en version som kostar
pengar. Be någon datorkunnig du känner att hjälpa dig om det krånglar.
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4. Innan du lämnar datorn till SPRIDA
För att underlätta och snabba på installationen av
hjälpmedelsprogrammen, ber vi dig förbereda din dator på följande sätt
innan du lämnar in den till SPRIDA.
- Datorn skall vara startad och igångkörd.
- Se till att ett antivirusprogram är installerat/aktiverat!
- Skriv ned de eventuella lösenord och inloggningsnamn vi behöver
veta för att komma in i datorn.
- Om hjälpmedelsprogram för läs- och skrivstöd ska användas
rekommenderas att du installerar Microsoft Office eller LibreOffice.

