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Widgit Online on täysin uudenlainen, internet-selaimella 

käytettävä sovellus kuvamateriaalin luomiseen. Voit tehdä 

kaikkea, mitä tekisit perinteisellä kuvaohjelmalla, sekä paljon 

muuta. 

Widgit Onlinella luot kätevästi esimerkiksi ruudukot, päivä-

järjestykset, kuvakortit ja sosiaaliset tarinat. Koska sovellusta 

käytetään selaimella, se on alustariippumaton ja tiedostojen 

muokkaus onnistuu niin Windows- kuin Mac-ympäristöis-

sä. Valmiita tiedostoja voi tarkastella ja käyttää iPadeilla ja 

Android-laitteilla. 

Nimike Tuotekoodi

Widgit Online WOL

WIDGIT ONLINE

Helppokäyttöiset pohjat
Valitsemalla jonkun yli sadasta valmiista pohjasta voit ryhtyä 

luomaan kuvakortteja tai kommunikaatioruudukoita saman-

tien. Valmiista pohjista löytyy ruudukoita, sanalistoja, lukujär-

jestyspohjia, pelipohjia ja paljon muuta.

Widgit-kuvasymbolit
Widgit Onlinella pääset käyttämään yli 15 000 Widgit-symbo-

lia ja saat käyttöösi automaattiset symbolipäivitykset. 

Kuvakirjoitus
Kuvakirjoituksen avulla voit luoda sosiaalisia tarinoita, toimin-

taohjeita, reseptejä, kirjoja tai mitä vain haluat. Widgit Online 

kuvittaa kirjoittamasi tekstin automaattisesti, minkä lisäksi voit  

valita kuvasymboleita myös itse tai lisätä tekstikappaleille ku-

vitusta.

Kuuntele
Widgit Onlinessa voit kuunnella kirjoittamasi tekstin korkea-

laatuisella puhesynteesillä.

Jaa
Ryhmätilin avulla voit jakaa materiaalia kollegoiden tai luok-

kakavereiden kanssa ja määrittää, kuka pääsee käyttämään 

tekemääsi aineistoa. Ryhmätilien lisenssejä on saatavilla eri 

tarpeisiin perheistä ja luokkaryhmistä suuriin kouluihin tai or-

ganisaatiohin.

Lisäominaisuudet: Kielipaketti
Kielipaketin avulla käännät minkä tahansa kuvitetun sisällön 

toiselle kielelle. Kielipaketti käyttää kääntämiseen Google 

Translate -käännösohjelmaa, joten käytettävissäsi on lukuisia 

kieliä.

UUTUUS!



KERRO KUVIN 3

Uusi, entistä helppokäyttöisempi Kerro kuvin 3!

Kerro kuvin 3 on helppokäyttöinen julkaisuohjelma, jolla voi-

daan kirjoittaa kuvitettua tekstiä. Se on erinomainen työka-

lu henkilöille, jotka laativat esteetöntä materiaalia kouluihin, 

työpaikoille, yhteisöille tai kotiin.

Uudistettu ohjelma on entistä yksinkertaisempi ja nopeampi 

käyttää, mikä säästää arvokasta valmisteluaikaasi. Voit hyö-

dyntää ohjelman laajaa kuva- ja symbolitarjontaa, joka on ke-

hitetty kommunikaation tukemiseen ja tiedonsaantiin. Kuvien 

ja symbolien suunnittelussa on huomioitu kouluaineet. Voit 

myös käyttää kuvia suoraan netistä tai omalta koneeltasi.

• Yhteensopiva Windows 10, 8, 7, Vista ja XP -käyttöjärjestel-

mien kanssa

• Sisältää kaikki tutut Kerro kuvin -ohjelman toiminnot, joita 

on entistä helpompi käyttää

• Aito julkaisuohjelma värillisin WLS-symbolein, kuvin ja 

tekstein

• Yli 15 000 WLS-kuvasymbolia

• Yli 4000 piirroskuvaa 

• Yli 140 mallia 

• Luo helposti päiväohjelmat, kirjat, lomakkeet, tarinat, 

kuvakortit ym.

• Tarinaa voit elävöittää esimerkiksi käyttämällä puhekuplia

 
Tarpeesi mukaista materiaalia helposti
Kerro kuvin 3 -julkaisuohjelman työkaluilla on entistä hel-

pompaa luoda erinäköisiä malleja monenlaisiin tarpeisiin. 

Uudistuneilla tyyli- ja sommittelutoiminnoilla lopputulos on 

silmää miellyttävä ja ammattimainen.

Materiaaleja on helppo luoda yli 140 mallin pohjalle. Malli-

en avulla luot helposti esimerkiksi kirjoja, sanastoja, päivä-

ohjelmia, kuvakortteja, pelejä, lomakkeita, tarinoita ja paljon 

muuta. Muokkaa materiaaleja toiveittesi mukaan esimerkiksi 

korvaamalla symboli sanalla, muuttamalla värejä, kuten hah-

mojen ihonväriä tai lisäämällä joukkoon ottamasi valokuva tai 

joku yli 4000 valmiista piirroskuvasta – mitä ikinä haluatkaan 

luodaksesi persoonallista ja tarkoituksenmukaista materiaalia.

• Luo materiaalia yli 140 mallin pohjalta

• Lisää taulukoita, kehyksiä, viivoja, kuvia ja puhekuplia

• Käytä uudistuneita, tehokkaita editointityökaluja

• Luo yksityiskohtaisia materiaaleja tasaus-, jako- ja leikka-

ustyökaluilla

• Lisää, poista, kopioi ja järjestä sivuja

• Tallenna värejä omaan väripalettiisi ja tallenna malli tai tyyli 

uudelleenkäyttöä varten

Harjoitukset
Kerro kuvin -ohjelmalla pystyt tekemään kätevästi kuvitetun 

harjoitusvihkon esimerkiksi lukumäärien, alkeismatematiikan 

tai verbien harjoittelua varten. Ohjelman mukana toimitetaan 

kattavat ohjeet harjoitusten luomiseksi. Oikolukutoiminto tu-

kee oikeinkirjoituksen oppimista.

Lisenssi Koodi

Kerro kuvin yhdelle koneelle WKK1

Kerro kuvin viidelle koneelle WKK5

Kerro kuvin verkkolisenssi 10 koneelle WKK10

SymWriter ja Kerro kuvin yhdelle koneelle 

yhteishintaan
WSWKK
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Keskustelutilanteet
Puhekuplien ansiosta ohjelmalla voidaan luoda vaikkapa 

sarjakuvan kaltaisia tarinoita jokapäiväisistä asioista. Taustaa 

vaihtamalla keskustelutilanteita voidaan siirtää eri ympäristöi-

hin. Voit myös muokata sanastosta näköisesi muuttamalla ja 

yhdistämällä symboleita.

Luku- ja päiväjärjestykset
Ruudukoiden luominen on nyt entistäkin helpompaa ja no-

peampaa.  Ruudukoiden avulla Kerro kuvin 3 -ohjelmaa voi-

daan käyttää esim. päiväjärjestyksen tai lukujärjestyksen luo-

miseen. 
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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.

Lisenssi Tuotekoodi

SymWriter yhdelle koneelle WSW1

SymWriter verkkolisenssi 10 koneelle WSW10

SymWriter ja Kerro kuvin yhdelle koneelle 

yhteishintaan
WSWKK

SYMWRITER

SymWriter on kuvakirjoitusohjelma, jonka avulla luot helpos-

ti kuvitettuja toimintaohjeita, päiväjärjestyksiä ja sosiaalisia 

tarinoita. SymWriter on ensimmäinen ohjelma, joka käyttää 

älykkään kuvituksen teknologiaa. Se kuvittaa luonnollista, kir-

joitettua kieltä, eli tunnistaa sanan perusmuodon ja siitä joh-

detut taivutus- ja sijamuodot. Älykäs kuvitus yhdessä laajan 

kuvapankin kanssa tekee ohjelmasta parhaan työkalun suo-

menkielisen tekstin kuvittamiseen. SymWriter on erinomai-

nen työkalu kommunikoinnin ammattilaisille, joiden tarvitsee 

luoda kuvitettua sisältöä ”lennosta”.

Kuvitettuja tiedostoja voidaan luoda käyttäen ainoastaan ku-

vasymboleita, tai tekstiä sekä symboleita yhdessä. Lomak-

keiden ulkoasua voidaan muokata vapaasti käyttäen eri kir-

jasimia, värejä, muotoja ja taustoja. SymWriteriin sisältyy yli  

15 000 Widgit-kuvasymbolia. Mukana toimitetaan Bitlips-pu-

hesynteesi.

Käyttöliittymä muistuttaa tavallista tekstinkäsittelyohjelmaa. 

Sillä voit hallita sekä symboleita ja fontteja että kappaleiden 

asettelua.

Ominaisuudet
• Kuvin tuettu kirjoittaminen

• Yli 15 000 värillistä Widgit-kuvasymbolia

• Kirjoitettaessa ohjelma kuvittaa tekstin sekä toistaa kirjoi-

tetun tekstin

• Kirjoitetun tekstin voi koska tahansa kuunnella uudestaan, 

jolloin teksti korostetaan puheen etenemisen tahdissa

• SymWriteriin voidaan liittää tekstiä myös muista lähteistä 

(esim. Word-tiedosto tai internet-sivusto), jolloin ohjelma 

kuvittaa tekstin.
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