Grid 3

Grid 3 gör att det är lättare än någonsin att skapa anpassningar, skicka och ta emot email, kontrollera din
dator och styra din omgivning. Alla manövermetoder är tillgängliga för alla funktioner.
Det är helt nytt sätt att göra allting, från e-post med symboler och SMS till Chat historik och Swiftkey
teknologi, vilket gör att man kan uttrycka sig snabbare och enklare än tidigare. Du kan göra så mycket mer
med Grid 3 på ett enklare sätt.

Enkel redigering
Att skapa en personlig anpassning i Grid 3 är så enkelt och intuitivt. Du kan utföra allting med ett fåtal klick,
och snabbt och enkelt göra ändringar med hjälp av det användarvänliga gränssnittet, dessutom är
gränssnittet anpassat för att redigera direkt från pekskärmen med fingrarna.
Anpassningar
Grid 3 är en komplett lösning som är utvecklad för att passa alla. Programmet är uppdelat i sex områden
som ger alla verktyg du behöver för symbol och text kommunikation till dator och omgivningskontroll.
Appar
Appar i Grid 3 gör det möjligt att använda Internet, sociala medier och mycket mer. Det finns anpassningar
för allting, från att ringa ett samtal, gilla på Facebook, skicka ett mail eller SMS. Det är nu enkelt att hålla
kontakt med familj och vänner.

Interaktivt lärande
Ett helt nytt koncept i ett AKK program, med Interaktivt Lärande kan du välja från 25 stycken spännande
animerade aktiviteter, steget efter Look to Learn.

Picomed AB Skansgatan 9 972 53 Luleå Tel: 0920 – 281267

www.picomed.se

Grid 3

Manövermetod i Grid 3
Grid 3 har utvecklats för att kunna styras med alla manövermetoder och alla alternativa inmatningsenheter,
såsom olika pekdon, pekskärmar, ögonstyrning och kontakter. Grid 3 har nya innovativa funktioner som gör
det enklare och effektivare.
Fjärr redigering
En ny molntjänst ger alla möjlighet att logga in och redigera en anpassning var du än är. Du behöver ingen
Grid 3 licens för att använda den nya Fjärredigeringen.
Ögonstyrning
Grid 3 har stöd för alla ögonsstyrningar på marknaden.

Alla anpassningar som är skapade i The Grid 2 kan importeras till Grid 3.
Ladda ner Grid 3 demo från http://thinksmartbox.com/ och utforska Grid 3.

Artikelnr: 1828374 Grid 3
Artikelnr: 1828415 Grid 3 uppgradering från The Grid 2
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