Nieuw: TypeSpeak
TypeSpeak is een nieuw lid van de TouchSpeak-familie, gericht op
mensen die problemen hebben met het vinden van woorden, maar nog
wel letters en woorden kunnen herkennen. Met TypeSpeak kan op een
tablet of smartphone een bericht worden samengesteld om uit te laten
spreken met een computerstem, of te worden gedeeld via bijvoorbeeld
e-mail of Whatsapp.

Bij het maken van een bericht worden mensen op verschillende
manieren ondersteund. Letters die waarschijnlijk de volgende letter van
het woord zullen zijn lichten geel op op het toetsenbord. Daarnaast kent
TypeSpeak woordvoorspelling, gebaseerd op het Corpus Gesproken
Nederlands. Verschillende woordsoorten (werkwoord, zelfstandig

naamwoord, etc) kunnen daarbij een eigen kleur krijgen, als dat helpt bij
de woordvinding voor een specifieke gebruiker.

TypeSpeak kent ook twee vocabulaires waarin een woord of zin kan
worden opgezocht. Als eerste is het het vaste vocabulaire met uitingen
die op een standaardmanier zijn gecategoriseerd. Dit vocabulaire kan
niet door de gebruiker worden aangepast, maar het wordt wel
geactualiseerd op de cloud server van TouchSpeak. Zo is er nu een
categorie uitingen over corona, die hopelijk snel niet meer nodig zal zijn
en verwijderd zal worden.

Typespeak kent de mogelijkheid om woorden uit een vocabulaire te
vervoegen, via een ‘knop op de knop’. Denk hierbij aan meervouden of
werkwoordsvervoegingen. Ook bijvoeglijke naamwoorden kunnen
vervoegd worden.

Het persoonlijke vocabulaire is een vocabulaire dat zelf kan worden
samengesteld. Er is al een stukje gemaakt, maar dat dient vooral als
voorbeeld.

Het bewerken kan op de tablet of smartphone zelf. Dat zal in de praktijk
vooral door een begeleider gebeuren.

Getypte berichten kunnen ook worden opgeslagen voor later gebruik,
om bijvoorbeeld een gesprek te kunnen voorbereiden. Het opslaan van
een bericht gaat door één druk op een knop. De lijst met opgeslagen
berichten kan desgewenst automatisch worden ingedeeld op het tijdstip
van opslaan.

TypeSpeak is verkrijgbaar als app; in zowel de App Store van Apple als
de Google Play Store. De eerste 30 dagen zijn gratis, daarna kan
gekozen worden voor een doorlopend of pre-paid abonnement.
Ook kan TypeSpeak verstrekt verkregen worden door de
zorgverzekeraar. Dat gaat op min of meer dezelfde manier als bij
TouchSpeak: de aanvraag moet gedaan worden via rdgKompagne, die
op hun beurt vanzelf weer bij TouchSpeak.nl terecht komen.

