Grid for ipad

Communicatie-app voor iOS
Grid for iPad is dé communicatie-app die een
stem geeft aan iedereen zonder spraak. Het biedt
een complete oplossing voor ondersteunde
communicatie op basis van symbolen en tekst.
De app bevat sets voor verschillende leeftijden,
mogelijkheden en niveaus van geletterdheid. De
app is beschikbaar als een eenmalig aankoop- of
maandabonnement via de Apple App Store.

Belangrijkste kenmerken
• Veel verschillende bronnen voor verschillende
leeftijden en vaardigheden
• Ondersteunde communicatie op basis van
symbolen en tekst
• Snel en intuïtief bewerken binnen de app
• Account bewerken vanaf elke Windows-computer
• Doe meer met Grid - elke dag nieuwe bronnen
toegevoegd
• Verkrijgbaar in 16 talen
• Backup in cloud
• Standaard ondersteuning PCS symbolen
Elke dag nieuwe bronnen toegevoegd
Grid for iPad biedt toegang tot onze gratis online
bronnenwinkel, Online Grids, waar u honderden kanten-klare grid sets kunt downloaden.
Ontdek elke dag nieuwe content, toegevoegd door
behandelaars en Grid-gebruikers wereldwijd.

30 dagen gratis uitproberen
via de App store
Ondersteunde communicatie voor iedereen
Grid for iPad is geschikt voor mensen met
verschillende communicatiebehoeften, zoals: ALS
/ MND, autisme, cerebrale parese, syndroom van
Down, leermoeilijkheden en beroerte / afasie.
Grid for iPad is wereldwijd beschikbaar in 16 talen.
De flexibele prijsbepaling betekent dat u de app kunt
betalen met een maandelijks abonnement of een
eenmalige aankoop.

In-app bewerken
U kunt snel een eenvoudig bestaande sets bewerken
of helemaal opnieuw beginnen en uw eigen grids
maken. Pas alles aan, van het ontwerp van uw
grid, tot het uiterlijk van uw cellen en de symbolen
die u gebruikt. Met Grid for iPad kunt u snel nieuwe
vocabulaires toevoegen aan bestaande grid sets.
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Combineren met Grid 3
Maak een Smartbox-account om inhoud automatisch
te synchroniseren tussen Grid for iPad en Grid 3.
Uw instellingen en sets wordt opgeslagen in de cloud.
Hierdoor worden alle wijzigingen die u aanbrengt
in uw grid sets en instellingen op beide platforms
bijgewerkt.
Dit houdt ook in dat er een back-up is gemaakt van
uw grid sets. Als er iets met uw iPad gebeurt, verliest
u uw inhoud niet.
Bewerken op afstand
Via Bewerken op afstand kan iedereen grid sets
bewerken met Grid 3 op Windows.
U heeft hiervoor slechts de gratis proefversie van
Grid 3 en de inloggegevens voor het Smartboxaccount nodig. Voer de gewenste bewerkingen uit
en de wijzigingen worden meteen in Grid for iPad
weergegeven - zo eenvoudig!

Ondersteunde iPads
Grid for iPad is geschikt voor elke iPad met iOS 11
en hoger.
12,9” iPad Pro 1e en 2e generatie
10,5” iPad Pro
9,7” iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5e generatie,
iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2.
Uitproberen?
Ga naar de App store en kies voor een maandelijks
abonnement. U kunt de app 30 dagen gratis
uitproberen. Geef in de instellingen tijdig aan dat u de
app niet wilt bestellen, anders wordt de proefperiode
door Apple omgezet naar een maandabonnement.
Bestellen?
Ga naar de App store en kies voor eenmalige
aanschaf of een maandelijks abonnement. Of vraag
een zorgverzekeraarsverstrekking bij ons aan.
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