Strukturprogram og app
- for alle med kognitive udfordringer

En aftale til gavn for kommune og borgere

Symbolkommunikation
Struktur lige ved hånden

I det store træk er Symbolkommunikation en kalender, der både kan højtlæse samt visualisere de enkelte kalenderposter
med egne billeder, piktogrammer og tekst.
Dagene struktureres let, enten af borgeren selv, eller af støttepersoner med adgang til at planlægge og redigere. Med
Symbolkommunikations ”Guide funktion” får borgeren adgang til at klare flere daglige udfordringer, rutiner og opgaver på
egen hånd.
Symbolkommunikation benyttes af brugere i alle aldre, da det er fleksibelt og let kan tilpasses til brugerens behov og alder.
Symbolkommunikations strukturprogram og app, gør det let og enkelt at skabe den nødvendige struktur i hverdagen hos alle
med autisme, ADHD, Aspergers syndrom, senhjerneskade, PTSD, begyndende demens og andre kognitive udfordringer.
Udover forudsigelighed, giver Symbolkommunikation borgeren, med særligt behov for struktur, øget:
• ro og tryghed
• selvhjulpenhed
• overskud til læring og fællesskab
Symbolkommunikation virker på alle mobilenheder, tablets og computere.
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Struktur og visuel støtte til
børn, unge og voksne
– der kan tages med overalt

• Symbolkommunikation er en struktur app med visuel kalender og guides, der kan tilpasses borgeren
• Symbolkommunikation er let og tidsbesparende at benytte i dagligdagen for både borgere og støttepersoner
• Benyt egne billeder i strukturen eller vælg mellem de mere end 8000 piktogrammer der ligger i Symbolkommunikation
• Symbolkommunikation kan ved ét tryk, eller automatisk, oplæse aktiviteter i kalenderen
• Symbolkommunikations kalender har Time-timer, alarmer samt mulighed for at indsætte billeder og piktogrammer
• Mulighed for notifikationer på smartwatch
• Symbolkommunikation gør det muligt at tilknytte ubegrænsede støttepersoner til borgerens kalender
• Symbolkommunikation understøtter udover dansk, sprog som f.eks. engelsk, tysk, fransk og arabisk
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Funktioner
• Opret let aktiviteter i kalenderen, der automatisk gentages
• Enkel Time timer mindsker stress og øger koncentrationen
• Benyt piktogrammer eller egne billeder i kalenderen
• Print let piktogrammer og billeder til analogt brug på f.eks. ugetavler
• Sammensæt let serier af billeder der guider brugeren
• Lad borgeren bekræfte udførte opgaver
• Tilknyt ubegrænset støttepersoner, der kan følge og hjælpe borgeren på afstand
• Giv borgeren notifikationer
• Guides hjælper borgeren til at klare opgaver og udfordringer selv

Med app’en er der
altid hurtig adgang
til kalender og guides

Kan anvendes på
tablet, mobil og
computer
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En aftale vil kunne spare
kommunen for vigtige
ressourcer og tid
• Med en kommuneaftale, kan Symbolkommunikation frit benyttes af alle kommunens borgere, skoler, institutioner, afdelin
ger og forvaltninger samt øvrige institutioner, der helt eller delvist er tilknyttet kommunen.
• Fagpersoners ressourcer benyttes optimalt, når samme platform benyttes på tværs af institutioner, da alle i forvejen
kender platformen.
• Fuld transparens omkring produktet og pris.
• Enkel prisstruktur med fast årlig pris, uanset bruger antal (kortere beslutningsproces).
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Aftalen vil gavne borgere
med kognitive udfordringer:
• Symbolkommunikation kan benyttes af alle aldersgrupper uanset niveau og behov, og uanset hvilken platform eller enhed
borgeren har adgang til
• Støttepersoner har fuld kontrol over oprettelse af relationer og brugere
• Virker på alle enheder Apple, Android, PC, Chromebooks, MacBooks
• Kan anvendes på tværs af institution, skole og hjem
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Med en aftale kan EXAKT
tilbyde jer:
• Fri mail og chat-support
• Mulighed for telefonsupport
• Kurser og workshops
• Videokonference i forbindelse med udrulning af nye afdelinger, skoler og institutioner

Produktsikkerhed
• Ingen ekstra omkostninger til servere eller forbrug
• Sikkerhedsopdateringer er en del af aftalen
• Enkel prisstruktur med fast årlig pris uanset brugerantal

Opret let kalender og guides
• Aktiviteter i kalenderen kan oplæses
• Tilknyt let lærere, pædagoger, familie, plejefamilie og
andre støttepersoner
• Benyt ikoner, piktogrammer og egne billeder i kalenderen
• Print piktogrammer og billeder til en fysisk tavle
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Symbolkommunikation
- et produkt fra EXAKT

EXAKT, som har udviklet og driver Symbolkommunikation, har samarbejdet med størstedelen af landets kommuner, skoler og
institutioner i 30 år.
Vi har gennem disse år opbygget erfaring og Knowhow, som sikre, solide og funktionelle løsninger i høj kvalitet.
Baggrunden for udviklingen af et fleksibelt og brugervenligt strukturværktøj, er drevet af et ønske om at gøre hverdagen
bedre og lettere for mennesker med særligt behov for struktur, samt for de fagpersoner der dagligt hjælper og støtter dem.
Den løbende feedback fra fagpersoner på skoler og institutioner har været en vigtig del af udviklingen, og er det stadig.
Vores team af konsulenter og supportere sikrer, at alle kommunens fagpersoner altid har let adgang til hjælp og
vidensdeling, når det gælder struktur og guides til borgere med særligt behov for struktur og guider.
Symbolkommunikation er det eneste strukturværktøj for børn, unge og voksne med særligt behov, der giver fuld fleksibilitet
og adgang til næsten alle mobile hjælpemidler i ét værktøj.

KONTAKT
Stenholm 7

9400 Nørresundby
98 19 35 33
symbol@exakt.dk
info.symbolkommunikation.dk

