Kotisivu: www.modemo.fi
Sähköposti: info@modemo.fi
Skype: tuomoriihimaki
Puhelin: 09 47800 525

30.08.2010 klo 11:17

Suomenkielinen Symbol for Windows Gold
Tämän tiedotteen tarkoitus on varmistaa että käytössäsi on viimeisin tieto
hollantilaisen ohjelmistovalmistaja Handicomin Symbol for Windows Gold
-ohjelmaperheestä.
Joidenkin väliotsikoiden alla ei ole vielä tekstiä tai sisältö ei ole kovin
yksityiskohtainen. Tekstiä tuotetaan lisää sitä mukaa kuin saamme lisätietoja. Löydät
tiedotteen uusimman version kotisivultamme www.modemo.fi.

Saatavuus
Voit hakea suomenkielisen Symbol for Windows Goldin netistä, katso lisätietoja
asennussivuiltamme http://www.modemo.co.uk/fi/installation.htm .
Ohjelma on saatavana myös DVD -levyllä, suosittelemme kuitenkin aina käyttämään
internetiä tämän ja muidenkin ohjelmien suhteen. Netistä saat viimeisimmän
ohjelmaversion, myös päivitykset tehdään netin kautta. Ja Symbol for Windows
Goldin päivittäminen on helppoa Opastetun päivityksen ansiosta! Opastettu päivitys
vertaa ensin koneellasi olevaa versiota internet -palvelimella olevaan versioon ja
ehdottaa päivittämään vain muuttuneet tiedostot. Annettuasi ohjelmalle luvan
päivitykseen loppu hoituu automaattisesti ja kestää tyypillisesti vain minuutteja.
Tämän jälkeen käytössäsi on taatusti viimeisin ohjelmaversio.

Mitä tehdä seuraavaksi?
Uudet asiakkaat
Ota Gold -version lisenssit käyttöön. Ainoastaan jos käytössäsi on suhteellisen vanha
ja tehoiltaan rajallinen tietokone (keskusmuistia alle 512 Kb), version 3.4 käyttäminen
on suositeltava vaihtoehto.

Päivittäjät
Tilaa ohjelmiin (kirjastoja ei tarvitse päivittää) uudet sarjanumerolisenssit, vaihda
USB -tikku tai tilaa uusi verkkoversiolisenssi. Huom: Symbol for Windows Gold
-version asentaminen ei vaikuta koneellasi jo mahdollisesti olevaan Symbol for
Windows -ohjelmaan. Kaikki tekemäsi dokumentit kuten kartat ja myös tekemäsi
omat symbolit ovat käytettävissä tuttuun tapaan myös Gold -version asennuksen
jälkeen. Voit siis halutessasi testata Gold -versiota koneellasi ja samaan aikaan
jatkaa vanhan Symbol for Windowsin käyttämistä.

Päivityskustannukset
Päivitysmaksun suuruus SfW:sta SfW Gold -versioon riippuu siitä, milloin
aiemmat lisenssit on hankittu:
•

jos lisenssien toimituksesta on kulunut alle 12 kk:ta, päivitys vastaaviin Gold
-lisensseihin on ilmainen. Maksat vain käsittely- ja mahdolliset pakkauskulut
sekä mahdollisesti käytössä olleen USB -lisenssitikun vaihdosta aiheutuvat
kulut.

•

12 kk:tta ja sitä vanhempiin toimituksiin sovelletaan '10% per täysi
vuosi' -sääntöä. Jos nykyiset lisenssisi oli toimitettu esim. kolme vuotta 6
kuukautta sitten, maksat vastaavista Gold -lisenseistä 30% lisenssien
täydestä hinnasta. Jos aikaa onkin kulunut esim. kuusi vuotta 3 kuukautta,
maksat 60% lisenssien täydestä hinnasta jne. 10 vuotta ja sitä vanhempien
SfW -lisenssien päivittämisestä maksat perushinnastomme mukaisen hinnan.

•

symbolikirjastojen lisenssejä ei tarvitse päivittää, vain ohjelmalisenssit.

•

em. kerrottua lukuunottamatta soveltamaan aiemmin käytössä olleita
päivitysjärjestelyjä mm. Bliss for Windowsin osalta.

Aiemmin käytössä olleet lisensointien erityisjärjestelyt
Pääsääntöisesti aiemmin käytössä olleita erityisjärjestelyjä kuten ilmaiset ns.
kakkoslisenssit käyttäjän tukihenkilölle, määräalennukset jne. voidaan hyödyntää
myös Gold -version osalta.

Tuki ja saatavuus SfW versiolle 3.4
Viimeinen SfW versio 3.4 tulee olemaan pitkään saatavilla ja tuettuna.

Tuki asiakkaille jotka eivät päivitä lisenssejä
Jos haluat vaihtaa sarjanumerolisenssit mutta et päivitä Gold -versioon, Sinulle
voidaan pyynnöstä toimittaa uudet sarjanumerolisenssit jotka toimivat versiossa 3.4.
Jos haluat hankkia uusia ohjelma- tai kirjastolisenssejä siniseen USB -tikkuun, Sinun
täytyy jatkaa version 3.4 tai aiemman version käyttämistä. Vaihtoehtoisesti voit tilata
meiltä uuden tummanharmaan Unikey -tikun joka on ohjelmateknisesti
toimintavarmempi (ei vaadi omaa ns. laiteohjainta, vain Windowsin laiteohjaimen) ja
fyysisesti tukevampi. Lisäksi Unikey -tikku saattaa sisältää jatkossa mahdollisuuden
etäpäivitykseen jolloin tikkua ei enää tarvitsee lähettää Modemoon päivityksiä varten.

Gold -version ominaisuuksia
Symboleiden sijainti ja koko on vapaasti valittavissa
Kuntoutuksen ja opetuksen ohjelmissa on perinteisesti käytetty rivi/sarakemallista
ruudukkoa symboleiden sijoitteluun jolla saadaan nopeasti mm. kartat tehtyä.
Toisaalta kaavamaisuus on ollut myös rajoitus. Ei enää! Kartantekijän ja
Kommunikaattorin Gold -versioissa voit halutessasi käyttää ns. ruudutonta
sivupohjaa joka mahdollistaa materiaalin sijoittamisen mihin kohtaan tahansa sivua,
missä koossa tahansa! Voit käyttää koko sivun peittävää taustakuvaa ja sijoittaa sen

päälle kuvatiedostoja limittäin toistensa päälle. Voit jopa muuttaa symbolin taustan
läpinäkyväksi jolloin sen ympärillä oleva kehys katoaa näkyvistä. Tämä mahdollistaa
mm. symbolin upottamisen osaksi taustakuvaa.
Gold -versiolla tekemäsi kartat ja sivut eivät näytä 'terapiamateriaalilta' jos et niin
halua vaan samalta kuin muukin koulussa käytetty oppimateriaali. Erona tavalliseen
oppimateriaaliin on että vaikka ulkonäkö onkin uusi, Gold -version
Kommunikaattorissa tehdyssä, ruudutonta sivumallia käyttävässä interaktiivisessa
dokumentissa on Symbol for Windowsista tuttu 'älykkyys' joka huomioi myös
erityisryhmien tarpeet. Tämä on inkluusiota parhaimmillaan!

Unikey USB -tikku
•
•
•
•
•
•

tukevarakenteinen, sisältää suojahatun.
toimii Windowsissa ilman
erityislaiteohjaimia.
tunnistuu ilman ylläpitäjän oikeuksia.
vihreä merkkivalo kertoo milloin tikku on
aktiivisena.
ainutlaatuinen sisäänrakennettu
sarjanumero.
samaan koneeseen voidaan liittää
useampi kuin yksi Unikey -tikku.

Kuvatiedostot tallentuvat automaattisesti osaksi dokumenttia
Jos haluat siirtää esim. tekemäsi SfW Kartantekijä -dokumentin koneelta toiselle tai
vaikka laittaa sen nettiin kopioitavaksi, kaikki karttaan kuuluva materiaali on
Kartantekijä Goldissa yhdessä tiedostossa – myös karttaan kuuluvat kuvat. Tunnistat
uuden tiedostotyypin sen päätteestä .pcmx, vanhan SfW Kartantekijän päätteen
ollessa .pcm. Sama koskee Kommunikaattori Goldin (.pc ja .pcx ) ja Tekstintekijä
Goldin (.dm ja .dmx) tiedostoja.

Omien kirjastojen siirtäminen ja varmuuskopioiminen
Symbol for Windows -ohjelmilla Blisskoostaja, Viittomakoostaja ja Kuvanjärjestäjä
kokoat symboleista ja kuvista omia kirjastojasi. Kirjastojen siirtely vaati aiemmin
useiden erillisten tiedostojen siirtämistä ja oli siten virheille altis. Nyt asia hoituu
uudella Kirjaston siirolla. Toiminnolla voit helposti kopioida tekemäsi kirjaston uuteen
paikkaan toiselle käyttäjälle, järjestää kirjastot esim. käytettäväksi tietokoneverkossa
tai tehdä viimeinkin sen varmuuskopion.

PNG- tuki kaikissa SfW -ohjelmissa
PNG on internetissä jatkuvasti suosiotaan kasvattava grafiikkatiedostotyyppi.

Kieliopin kehittämistä tuetaan entistä monipuolisemmin
Puhepalaute toimii nyt useimmissa arkeissa
Uusi, itsenäinen symboleja käyttävä sähköpostiohjelma
Ilmainen Sclera -kirjasto

Hinnastot
Em. toimenpiteissä mainittujen vaihtoehtojen kustannukset ja tuotehinnat löydät
webbisivullamme olevista hinnastoista, katso.
http://www.modemo.co.uk/fi/products.htm.

