Compass

Adgang til Dynavox Compass med dansk PODD
Windows PC
Gå til adressen www.mytobiidynavox.com.
Vælg feltet Compass, vælg overførsler og Compass.
Eller vælg support, overførsler og Compass.
Herefter er der flere muligheder for at få Compass på sit udstyr:
1. Prøveversion
Prøveversionen gælder en måned, kan ikke installeres på Tobii-maskine. Det er kun købeversioner, som kan installeres.
2. En version med abonnementsbetaling.
3. En version med engangsbetaling
Licens til Compass for Windows (som ikke skal bruges på en Tobii maskine) kan købes hos
Fanø Soft (pris dec. 2018 1.194 kr + moms).
Nyere Tobii-maskiner har præinstalleret Compass, som skal åbnes med kode, som fås ved
køb af Compass.
4. En professionel version
Beskrevet i andet dokumentet ’Professionel adgang til Compass og PODD’
5. En version (Companion) til en ekstra enhed ud over den, den købte version er installeret på.
Har man købt med abonnement eller engangsbeløb kan man hente Compass Companion på
en iPad/tablet/pc. Man kan dele filer mellem de to enheder. Gælder ikke for professionel
version, her får man kun mulighed for at installere på én maskine.
6. En version til redigering (uden tale), gratis.
Køb af PODD
Gå ind på www.fanoe-soft.dk og køb adgang til PODD for Compass (725kr + moms).
Hentes på hjemmesiden med kode fra Fanø Soft.
Eller gå ind på www.mytobiidynavox.com og log in.
Vælg butik, og scrol helt ned i bunden til PODD og vælg hent PODD og vælg køb nu (ser
lidt dyrere ud).
PODD vil herefter blive lagt under Compass og sidesæt i ”mine ting”.
Erfaring: Kan ikke ses med det samme.
Vælg i stedet at åbne programmet Compass og tryk på grå trekant i øverste højre hjørne,
vælg indstillinger, vælg backup/gendan og gendan fra mytobiidynavox, vælg PODD.

iPad
Tobii Dynavox Compass med PODD kan desuden købes via APP Store. Søg på Tobii Dynavox lic
og scroll langt ned til PODD med Compass (DA).
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