PODD-ressourcer i Danmark

1. Skabeloner til PODD kommunikationsbøger.
Skabeloner til direkte udpegning.
Skabeloner til PODD bøger til direkte betjening (det ’oprindelige’ PODD
materiale’). Udgivet af Gayle Porter 2007; oversat til dansk i ’07,
revideret i 2014/15.
Indhold:

Trykt teoribog samt USB-kort med skabeloner, informationsfil og fremstillingsvejledning til 14 forskellige kommunikationsbøger til direkte udpegning: fra 9 til 100 symboler pr.
side, med eller uden sideflap etc.

Format:

Skabelonerne er i BoardMaker-format og kræver, at BoardMaker er installeret. Informationsfiler og fremstillingsvejledninger er PDF filer.

Forhandler: Distribueres af HandiKram, der via licensaftale med Gayle
Porter har rettighederne til det dansksprogede materiale.
HandiKram; www.handikram.dk eller www.podd.dk.
BoardMaker distribueres i Danmark af:
•
•
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AB Handic Help: www.handicstore.dk
Dal-Pres: www.dal-pres.dk.

e-mail: info@podd.dk

PODD-ressourcer i Danmark

2.Skabeloner til PODD kommunikationsbøger.
Skabeloner til alternativ betjening.
Skabeloner til PODD bøger til alternativ betjening. Udgivet af Gayle
Porter 2017; oversat til dansk 2017/18.
Indhold:

Trykt teoribog samt USB-kort med skabeloner, informationsfil og fremstillingsvejledning til ca. 30 forskellige kommunikationsbøger til alternativ betjening: Scanning, øjenudpegning etc.

Format:

Skabelonerne er i BoardMaker-format og kræver BoardMaker
installeret. Informationsfiler og fremstillingsvejledninger er
PDF filer.

Forhandler: Distribueres af HandiKram, der via licensaftale med Gayle
Porter har rettighederne til det dansksprogede materiale.
HandiKram; www.handikram.dk eller www.podd.dk
BoardMaker distribueres i Danmark af:
• AB Handic Help: www.handicstore.dk
• Dal-Pres: www.dal-pres.dk.
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3.Trykte PODD kommunikationsbøger.
Abilia har lavet en PODD-pakke, der indeholder en færdig PODD bog med
mulighed for at individualisere den.
Indhold: Færdigproducerede PODD bøger i fire udgaver med hhv. 12,
40 og 70 symboler pr. side. Bøgerne er fremstillet i vandfast
papir.
▪ USB-stik med skabeloner, redigeringsprogram og teoribog.
▪ Et antal blanke ark til egne tilpassede sider. Bogen er samlet
med ringe, hvilket letter udskiftningen af enkelte sider.
▪ Skabelonerne leveres som et modul til RollTalk Designer,
som derfor skal være installeret, hvis man ønsker at tilpasse
bogen og udskrive de ændrede sider.
▪ Teoribogen fra papir-materialet medfølger som .PDF fil.
▪ Man kan købe en enkelt af bøgerne eller et sæt med alle
fire.
Køb af en ’RollTalk pakke’ giver adgang til skabelonen for den aktuelle
bog. Adgang til de øvrige skabeloner eller til download af materiale fra
www.podd.dk er ikke inkluderet.
Format:

Tilpasning kræver, at RollTalk Designer er installeret.

Forhandler: Aabentoft: www.aabentoft.dk.
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4.Elektroniske PODD kommunikationstavler.
Gayle Porter har udviklet PODD sidesæt til elektroniske enheder;
tablet, PC, iPad mv. (’e-PODD’). De findes p.t. på engelsk til Tobii
Dynavox Compass og til The Grid.
For at sikre konsistens - omkring symboler og de tilhørende ord - med
pap-bøgerne og på tværs af platforme er det et krav fra Gayle Porter,
at der anvendes samme oversættelse, uanset hvilket medie den
anvendes på.
HandiKram står for oversættelsen af en dansk ’master-udgave’; denne
skal anvendes af de firmaer, der ønsker at tilbyde danske PODD
sidesæt til elektroniske enheder.
Indhold:

Skabeloner til PODD sidesæt i fire udgaver:
• 15 pr. side hhv. førskole og skole.
• 15 pr. side udvidet hhv. førskole og skole; indeholder
flere valgmuligheder, pop-up sider m.v.
• 60 pr. side udvidet.
• 60 pr. side kompleks.

Forhandler: HandiKram sælger ikke e-PODD sidesæt; de skal anskaffes
gennem forhandlerne:
• Abilia / RollTalk Designer (Windows)
• Tobii / Dynavox Compass (Windows, Android, iPad)
Vi kender ikke firmaernes tidsplaner for udgivelsen; i
skrivende stund har Tobii udgivet de fire sidesæt til 15 pr.
side.
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