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BOARDMAKER USB

Boardmaker sopii kaiken ikäisille ja tasoisille oppijoille ja 
soveltuu niin yleis- kuin erityisopetukseen, mutta myös 
esimerkiksi päiväkoteihin ja kehitysvammatoimintaan.

Uusi, helppo USB-versio ja runsaasti materiaalia
Versio 6 on kokonaan suomenkielinen ja toimitetaan 
USB-tikulla, joka sisältää kuva-aineiston noin 40 kie-
lellä. Mukana toimitetaan PCS-lisäkuvasto 2000-2016, 
jossa on yhteensä yli 11 000 kuvaa. Boardmaker toimi-
tetaan PC- tai Mac-versiona.

Järjestelmävaatimukset BOARDMAKER® V.6 USB 

Käyttöjärjestelmä
Windows 2000 tai uudempi 

Mac OS X 10.4.11 tai uudempi

Muisti 256 MB tai enemmän

Kovalevytila 400 MB

Boardmaker® v.6 on opettajien, puheterapeuttien ja 
vammaistyön ammattilaisten suosima, helppokäyttöi-
nen PCS-kuvaohjelma kommunikaatioruudukoiden 
tekemiseen. Sen avulla voi luoda uudenlaisia ja mu-
kauttaa olemassa olevia oppimateriaaleja ja harjoituk-
sia vastaamaan erityisoppilaiden tarpeita. Boardmaker 
on suunniteltu edistämään erityistarpeisten oppilaiden 
kommunikaatiota ja uuden oppimista. Se on symboli-
kartan ja piirto-ohjelman yhdistelmä, jonka avulla voi 
luoda ja muokata symbolipohjaisia toimintoja, jotka 
sopivat kaikille oppilaille heidän kyvyistään riippumatta.

Laadi jokaisen oppimista tukevaa materiaalia
Ohjelman avulla voidaan tehdä opetuskäyttöön tulos-
tettavia materiaaleja, kuten viestintätauluja ja lukujär-
jestyksiä, joista kaikki oppilaat hyötyvät. Materiaaleissa 
voi käyttää monipuolisesti symboleita, eri aihepiirejä, 
värejä, kieliä ja paljon muuta, jotka kaikki on suunniteltu 
auttamaan jokaista oppilastasi saavuttamaan oppita-
voitteensa. Kaikkea ei tarvitse luoda alusta, vaan ohjel-
massa voi hyödyntää myös omaa materiaalia.



Boardmakerin lisäosa Speaking Dynamically Pro on 
erinomainen puhekommunikoinnin apuohjelma, jossa 
voidaan käyttää sekä puhesynteesiä että nauhoitettua 
puhetta. Ohjelmaan voidaan liittää esimerkiksi Bit-
lips-puhesynteesi. Kirjoituskommunikointiin voidaan 
laatia yksilöllinen virtuaalinäppäimistö, jossa tukena on 
muun muassa sanaennustus ja lyhennesanasto-omi-
naisuus kirjoittamista nopeuttamaan. Speaking Dyna-
mically Prota voi soveltaa esimerkiksi seuraavanlaisissa 
tilanteissa:

• Ohjelmaa voidaan käyttää kommunikointiin, sanakir-
joitukseen ja myös askeltaen kirjoittamiseen virtuaa-
lisella ruutunäppäimistöllä.

• Inkluusiota ja vuorovaikutusta edistävä apuväline 
erityisoppilaalle, joka on sijoitettu tavalliseen koulu-
luokkaan.

• Harjoitusohjelma vuorovaikutus- ja kielellisten taito-
jen kehittämiseen.

• Opetusohjelma rohkaisemaan lukemis- ja kirjoitus-
taitojen kehittymistä.

Boardmaker & Speaking Dynamically Pro -paketti käyt-
tää Boardmaker 6 -ohjelman kuvastoja, joten uusien 
symbolisivujen laatiminen muuttuviin tarpeisiin on to-
della helppoa ja nopeaa. Speaking Dynamically Pro on 
saatavana helppokäyttöisenä USB-versiona, joka sisäl-
tää PCS-lisäkuvaston, joten kuvien yhteismäärä on yli 
11 000.

Järjestelmävaatimukset
BOARDMAKER WITH SPEAKING 

DYNAMICALLY PRO 6 USB

Käyttöjärjestelmä
Windows XP, 7 ja 8 (32 ja 64 bit) 

Mac OS x10

Muisti 256 MB tai enemmän

Kovalevytila 400 MB

BOARDMAKER & SPEAKING DYNAMICALLY PRO
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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Thinline-kuvasto sisältää yli 2500 uutta kuvaa

Boardmaker Thinline -kuvasto
PCS ThinLine -lisäkuvasto sisältää yli 2500 PCS 
ThinLine -kuvaa Boardmaker-ohjelmaan. PCS  
ThinLine -kuvat ovat uudenlaisia, selkeämpiä ja yksi-
tyiskohtaisempia PCS-kuvia ja niissä on nimensä mu-
kaisesti ohuet reunaviivat. Paketti sisältää kuvia muun 
muassa seuraavilta aihealueilta:

• ihmiset, tunteet ja teot
• luonto ja eläimet
• koti ja yhteiskunta
• ruoka ja juoma
• koulu
• vapaa-aika
• kieli
• keho ja terveys
• taustakuvia.

Boardmaker 6 taustakuvat
Boardmaker-taustakuvat sisältää hieman yli 100 val-
mista taustakuvaa erilaisista sosiaalisista tilanteista ja 
ympäristöistä, jotka voidaan itse kuvittaa halutulla ta-
valla. Esimerkiksi tyhjään keittiötaustaan voidaan ku-
vittaa lautaset, kahvikupit ja tarjoilut. Boardmakerin 
taustakuvien avulla voit luoda omia maisemia, tapahtu-
masarjoja ja harjoituksia.

BOARDMAKER LISÄOSAT


