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Programvaran som ingår i WidgitPlattan kan vid behov även beställas separat. Se produktblad för 
WidgitPlattan för mer information om programvarans funktioner och innehåll. Vid separat beställning av 
programvaran levereras den elektroniskt via e-post, som en nerladdningsbar licens. Licensen kräver en 
WidgitPlatta alternativt en iPad för att kunna installeras.

WidgitPlattan innehåller hela Widgit symbolbas på över 13000 svenska symboler. Men om användaren har 
behov av fler symboler, eller symboler av annan typ, finns det tre olika symbolbaser att komplettera med. 
Extra bildbaser beställs samtidigt som WidgitPlattan. Funktionsverket kan även komplettera en redan 
levererad WidgitPlatta med fler bildbaser (se artikelnummer 209931). Kan oftast även lösas m.h.a. tekniker 
på HMC (vid behov i samrådan med Funktionsverket).

Nedan följer en lista över de extra bildbaser som kan beställas med eller till WidgitPlattan:

Art.nr  Produktbenämning Innehåll
209911  Extra bildbas Ritade Tecken till WidgitPlattan
209912  Extra bildbas Pictogram till WidgitPlattan
209917  Extra bildbas Widgit Hälso- & sjukvårdssymboler till WidgitPlattan

Vid leverans av WidgitPlattan ingår alltid tre talsyntesröster; Erik och Elin (Acapela) samt Alva (Nuance).

Det går även att komplettera en WidgitPlatta med fler talsyntesröster. Extra talsyntesröster beställs med 
fördel samtidigt som WidgitPlattan. Funktionsverket kan även komplettera en redan levererad WidgitPlatta 
med fler talsyntesröster (se artikelnummer 209931). Kan oftast även lösas m.h.a. tekniker på HMC (vid behov 
i samrådan med Funktionsverket).

Nedan följer en lista över de extra talsyntesröster som kan beställas med eller till WidgitPlattan:

Språk  Namn på röst   Typ
Svenska Emil    Manlig (Acapela)
Svenska Kal (Göteborg)  Manlig (Acapela)
Svenska Samuel (Finlandssvensk) Manlig (Acapela)
Svenska Emma    Kvinnlig (Acapela)
Svenska Mia (Skåne)   Kvinnlig (Acapela)

En redan levererad WidgitPlatta kan skickas till Funktionsverket för installation av de tillägg som omnämns 
ovan, om de inte fanns med på den ursprungliga inköpsordern.
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