
Power to be You

Tobii Dynavox ögonstyrningsteknologi har hjälpt tusentals individer med kommunikations- och 
rörelsenedsättningar att kommunicera och leva mer självständiga liv. Men hur är det med er som vill 
ta nästa steg och använda allt som datorn har att erbjuda? Möt Computer Control – ett nytt sätt att 
interagera med och kontrollera din dator med ögonstyrning. Computer Control erbjuder en mer intuitiv 
ögonstyrningsupplevelse som förser dig med optimal självständighet. Finns just nu enbart till Tobii 
Dynavox’s samtalsapparater I-13 och I-16.

Ge dig kraften  

att uttrycka dina förmågor genom att upptäcka  
dina passioner och dela dem med andra.

Intuitiv och naturlig ögonstyrning   

som leder till en snabbare och  
mer lyckad upplevelse. 

Computer Control  
låter dig bestämma 

Kraften att välja  

Nå dina mål  

och öppna upp för nya  
möjligheter du aldrig kunnat  

föreställa dig.

 
Bli mer självständig  

genom att använda din enhet och  
utföra uppgifter själv, utan att behöva  

hjälp från andra. 



Tänk om klicket 
Ögonstyrning är en teknologi som har 
funnits i många år men vad gör Computer 
Control annorlunda? Computer Control 
ger dig inte bara möjligheten att kontrollera 
en dator med ögonen, mjukvaran använder 
också det mest logiska sättet för dig att 
göra det på. 

Besök tobiidynavox.com/computer-control för att lära dig mer om Computer Control för I-13 och I-16. 

En meny som dyker upp där du tittar
Varje funktion dyker upp som en rund knapp  
som omger det centrerade gränssnittet. Runda 
knappar och menyer som dyker upp där du tittar  
gör det lättare och snabbare att välja och fokusera  
på funktionen du vill välja för att minimera felval. 

Centrerat användargränssnitt   
Computer Control har ett centrerat  
användargränssnitt som enbart dyker upp i  
mitten av skärmen när du har interagerat  
med ett objekt via Interaction First. 

Interaction First 
Interagera direkt med objektet du tittar på,  
när du är redo, i din egen hastighet utan extra  
steg. Interaction First gör interaktion snabbare  
och mer intuitiv. 

sweden.sales@tobiidynavox.com  
Box 743 • S-182 17 Danderyd • Sweden 

tobiidynavox.com • facebook.com/TobiiDynavox.Sweden

10-10-19  
© 2019 Tobii Dynavox. All rights reserved.


