
Standard

Boardmaker 7

Använd vår kraftfulla symbolprogramvara för att stödja inlärning och kommunikation, tillgänglig för  
Windows, Mac och Chromebook. Boardmaker 7 gör det möjligt för dig att undervisa om vad som helst.  
Det finns över 45 000 Picture Communication Symbols® (PCS) som täcker en mängd olika ämnen på  
över 40 språk samt hundratals färdiga utskrivningsbara och interaktiva mallar.

Skapa och anpassa kommunikationskartor,  
berättelser, språkaktiviteter, spel och mycket mer.  
Välj från symbolbiblioteket som ingår eller lägg till  
dina egna symboler, digitala bilder eller annan grafik.

Intuitivt gränssnitt med PDF-utskrift gör det  
enkelt att skapa från grunden eller att välja mellan 
hundratals mallar. Du kan till och med importera,  
redigera, skriva ut och spela interaktiva filer från äldre 
versioner av Boardmaker.

Spara tid. Inbyggda funktioner som redigering  
på plats, mallar och webbsökning gör anpassningen  
snabb och enkel. Dessutom, installation på två datorer 
innebär att du kan få tillgång i skolan och i hemmet!

Tillgängliggör din omgivning genom att använda 
Boardmaker för att märka upp rum eller till och med  
hela byggnader. Från etiketter på lådor och dörrar till 
anpassade lekplatsskyltar, detta ser till att alla  
är inkluderade.

Power to be You
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PCS-Symboler

Klassisk

Dessa symboler erbjuder 
flexibilitet och enkelhet  
genom att tillhandahålla  
en grundläggande 
färgpalett, tjocka svarta 
linjer och alternativ för 
könsneutrala avatarer.

Thinline 

Utvecklad för att ge ett  
mer modernt utseende med  
extra realism samtidigt som 
den bibehåller en stilren 
stil som täcker områden 
som skolämnen och 
kommunikation.

Högkontrast

Personer med kortikal 
synnedsättning kräver  
ofta enkla symboler med 
mörk bakgrund för att  
se symbolerna tydligt. 

Kontext

Designad för vuxna för  
att kommunicera om det  
dagliga livet med realistiska 
illustrationer som kan  
användas som symboler  
eller visuella scener.

Upptäck våra olika PCS-samlingar som finns i många olika stilar utformade för att representera alla 
användare! Med över 45 000 symboler får du aldrig slut på bra ämnen.

Använd Boardmaker för att bygga ett ekosystem 
med stöd för utveckling:

Kommunikation

Symboler överallt! Ge obegränsade 
möjligheter att kommunicera var som 
helst och när som helst.

Inlärning

Skapa otaliga möjligheter för att  
stödja förståelse och generalisering 
av begrepp.

Beteende 

Förhindra eller avled utmanande 
beteende och öppna upp för 
deltagande och interaktion.


