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Ansøgning om professionel adgang til Compass og PODD 
 

Gå ind på www.mytobiidynavox.com. 

Scroll ned til ”Er du talepædagog”. 

Opret en konto eller log ind på den konto du har. 

Eller, når du har oprettet konto/logget ind, så scroll ned til feltet professionel 

 

Du kommer så ind og skal bekræfte professionelt medlemskab: 

Udfyld skema 

 

Som profession vælg anden tilknytning, beskriv din tilknytning til brug af Compass, PODD og 

alternativ kommunikation (kan være andet end talepædagog). Skriv dit medlemsnummer i 

fagforening (talepædagogforening/ DLH/BUBL eller andet). Det kan måske være en god ide 

at beskrive tilknytningen på engelsk. 

Det kan tage op til et par uger inden man får adgang. 

Følg anvisningerne, når du får tildelt adgang. 

Installer først Dynavox Compass. Dansk PODD vil sammen med andre programmer til Dynavox 

Compass ligge på mytobiidynavox.com efter at være lokket ind og under mine ting, sidesæt. 

Vælg hent for at downloade PODD-DK.  

Alternativt åbn Compass, og tryk på grå trekant i øverste højre hjørne, vælg indstillinger, vælg 

backup/gendan og gendan fra mytobiidynavox, vælg PODD. 

Der kan gå lidt tid fra man får besked om adgang og til det kan hentes. Er der problemer så kan 

det anbefales at kontakte support. 

Professionel adgang giver mulighed for at installere Dynavox Compass på én maskine. Vælg fra 

starten at installere det på den maskine, som ønskes brugt til at demonstrere det på over for 

klienter, da der kan være problemer med at få det afinstalleret og få den ene installation man 

har flyttet over på en anden maskine.  

http://www.mytobiidynavox.com/
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Compass og PODD for Professionelle - download app til iPad. 

Login på Mytobiidynavox på iPad. Når du er logget ind (med det brugernavn og password, hvor 

du har fået professionel adgang) vælges den grønne boks – Compass. Klik på sidesæt, find den 

folder som hedder PODD – DK og tryk hent.  

Gå tilbage til forsiden, vælg igen den grønne boks som hedder Compass. Find den boks som 

hedder overførsler og tryk på Compass. Vælg appen Compass til professionelle. Vælg download 

from iTunes. Tryk hent – jeps, det er helt gratis (alternativt kan man fjerne sine kortoplysninger 

fra iPad). 

NB: App hentes via mytobiidynavox og ikke via appstore.   

Når app er hentet og åbnet, logger du ind med din Mytobiidynavox konto.  

Klik på trekant i højre hjørne og derefter på indstillinger. Vælg Back up/gendan og gendan fra 

mytobiidynavox. Der kommer muligvis en boks som angiver at du mister evt. ændringer ved at 

gendanne – tryk roligt ja; der er jo ikke noget at overskrive.  

Find herefter den fil som hedder: PODD–DK.Bzf, tryk på den og det grønne felt som hedder 

”Vælg”  

Dermed downloades det danske sidesæt.     

 


