Mobiele toepassingen
Altijd je schema’s bij de hand!
Wanneer je wilt, op elk moment van de dag je schema bekijken op je
mobiele telefoon en niemand die het merkt! Dit is mogelijk door de
unieke koppeling die wij bieden met een aantal mobiele telefoons*.

Pictoplace voor iPhone/iPod/iPad
Mobiele telefoon
Kijk.....! Mijn dagschema met
pictogrammen op mijn
mobiele telefoon!

iPad
Inlogscherm om
planning in te laden

iPod

Pictoplace
Cool.....!
Wat een mogelijkheden!

iPhone

Overzicht dagschema
inclusief deeltaken

Activiteiten weergave
met klok en tijdbalk

QR-code Apple

De mogelijkheden:

Pictoplace voor Android

Extra
Zet een marker in de tijdbalk
van de planningsapplicatie en
jouw mobieltje gaat
automatisch af op de door jou
ingestelde tijd. Zo hoef je je
mobieltje nooit meer te
vergeten!

HTC Sensation

Samsung Galaxy S

QR-code Android

* Kijk op www.pictoplace.nl/mobiel welke mobiele telefoons deze applicatie ondersteunen.
** Geldt voor de nieuwere generatie iPhones.

 : www.pictoplace.nl

 : info@pictoplace.nl

 : 026-3259952

• Uitgebreid planningssysteem
Afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en tekst, alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.

Diverse instellingen voor planningweergave
Keuze uit zwarte of witte picto-achtergrond
Tijdbalk voor de laatste 15 minuten
Tril- en geluidssignaal bij 5 min. voor einde activiteit**
Tril- en geluidssignaal bij overgang van activiteit**

• Informatieve website
• Moderne 3D picto’s
• Planning op mobieltje
• .....lees verder voor nog
meer mogelijkheden.....

A U T I S M E

I N

B E E L D

3D pictogrammen
Hoi.....! Ik ben Tommy, het
3D pictogram van Autivision.

Schermweergave

Uitgebreid planningssysteem
Heb je genoeg van het knippen en plakken en zoek je een makkelijke
manier om schema’s te maken van pictogrammen?
Maak dan kennis met onze planningsapplicatie!

Met de schermweergave functie* kun je de activiteiten van de
dagplanning die op dat moment actief zijn (full screen)
weergeven op het computerscherm.

Zo maak je eenvoudig een dagplanning met Pictoplace

1. Persoon kiezen

2. Planning maken

3. Weergave kiezen
De schermweergave functie
op de laptop

De voordelen:

De eigenschappen:

Snel en eenvoudig in het gebruik
Ruime keuze in pictogrammen
Maatwerk door gebruik eigen foto’s en picto’s
Flexibel door uitgebreide printfuncties
Gratis versie voor iedereen beschikbaar

Basic
Gratis
Gratis versie beschikbaar voor alle particulieren*
Schema’s zowel staand als liggend uit te printen

De schermweergave functie is ook
uitermate geschikt voor op het digibord

Huidige activiteiten full screen op het computerscherm
Begin en eindtijd van de activiteit zichtbaar
Keuze tussen analoge of digitale klok
Tijdbalk loopt leeg bij de laatste 15 minuten
Volgende drie activiteiten zichtbaar
In de Full en zakelijke versie beschikbaar

Full
7,50 p/mnd

Naast de klokken is er ook een tijdbalk aanwezig die groen gekleurd is
zolang de activiteit langer duurt dan 15 minuten. Vanaf 15 minuten
“loopt” de tijdbalk leeg en zal de kleur langzaam veranderen naar rood.
Tijdbalk verkleurt naarmate de tijd verstrijkt.

Eigen printlayouts maken
Extra database met trendy 3D pictogrammen
Functie voor het maken van deeltaken
Eigen foto’s en picto’s toevoegen
Koppeling met de mobiele telefoon

* Voor tarieven zakelijke klanten: kijk op www.pictoplace.nl/zakelijk

>15 min.
te gaan

9:45 min.
te gaan

4:41 min.
te gaan

nog 34 sec.
te gaan

Weergave
nieuwe
activiteit

* De schermweergavefunctie is alleen beschikbaar voor de Full en de Zakelijke versie.

