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Symbolbas eller tavla med symboler - sortimentsöversikt

Illustration: Majsan Sundell

Bilder eller symboler kan användas som stöd för att prata och förstå talat språk eller vid behov av struktur och
tydliggörande i vardagliga aktiviteter.
För hjälpmedel för att ordna och presentera bilder eller symboler, se sortimentsöversikt för Presentationsmaterial
Tavla med symboler
Beskrivning: Utskrivna bokstäver och symboler.

Symbolbas
Beskrivning: Programvaror för att skapa bildstöd för utskrift. Kan också användas för att skriva symbolstödda texter. Det går bland
annat att tillverka pekkartor, scheman, instruktioner, sociala berättelser eller skriva ut enskilda bilder med programmen.
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Tavla med symboler
Produktnamn

Information om förskrivning

Produktbeskrivning

Bliss, standardkarta

Förskrivning
Förskrivningsbar i webSESAM

Pekkarta med ca 510 Bliss-symboler indelade huvudsakligen i
ordklasser. Finns i olika storlekar, med eller utan laminering.

Avgift
Nej
Artikelnummer
35759
39244 (laminerad, tvådelad)
40364 (laminerad, tredelad)



Standarkarta (55,8 x 36 cm)
Passar till Plastpärm, 59 x 39 cm, se sortimentsöversikt
Presentationsmaterial



Standardkarta, laminerad, tvådelad (29,7 x 42 cm x 2)



Standardkarta, laminerad, tredelad (22,5 x 39 cm x 3)
Passar till Plastpärm 70,5 x 41 cm, se
sortimentsöversikt Presentationsmaterial





Laminerad pekkarta
Blå bokstäver 2,5 cm höga
Röda siffror, 1 cm höga

Pris
ca 20-70 kr

Bokstavstavla

Förskrivning
Förskrivningsbar i webSESAM
Avgift
Nej

Storlek
A4, liggande format

Artikelnummer
13997
Pris
ca 70 kr
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Symbolbas
Produktnamn

Information om förskrivning

InPrint 3

Förskrivning
Förskrivningsbar i webSESAM




Avgift
Abonnemangsavgift



Artikelnummer
56793

Produktbeskrivning



Används i dator med Windows
Symbolbas: Widgit-symboler ca 15 000 symboler samt
4 000 andra bilder
Det går också att lägga till egna bilder, fotografier och
bildbaserna Ritade tecken, Pictogram eller Bliss
Har stöd för svenska och engelska

Pris
ca 2 000 kr

Widgit Online, 1 anv – 3 års Förskrivning
Förskrivningsbar i webSESAM
abonnemang




Avgift
Abonnemangsavgift




Artikelnummer
54602 (sv/eng)
För tillägg med fler språk – kontakta
konsulent





Webbaserat hjälpmedel. Kräver internet
Kan användas i webbläsare för både Windows, Mac
samt iPad med iOS 13 eller senare
Symbolbas: Widgit-symboler, ca 15 000 symboler
Det går också att lägga till egna bilder, fotografier och
bildbasen Ritade tecken
Har stöd för svenska och engelska
Har tillägg med stöd för fler språk
Har talsyntes för uppläsning

Pris
ca 1 900 kr för 3 år
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Symbolbas
Produktnamn

Information om förskrivning

Boardmaker 7

Förskrivning
Förskrivningsbar i webSESAM
Avgift
Abonnemangsavgift

Produktbeskrivning





Används i dator med Windows, Mac, Crombook
Symbolsystem: PCS-symboler, drygt 11 000
Det går också att lägga till egna bilder och fotografier
Stödjer flera olika språk

Artikelnummer
62427
Pris
ca 3 800 kr
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