אייזק – ישראל
תקשורת תומכת וחליפית (ע"ר)

תוכנת  Boardmakerעדכנית ( גירסא  6בעברית )
אני מבקש להזמין את הפריטים הבאים:ידוע לי כי התקנת התוכנה דורשת הורדת קובץ התקנה מהאינטרנט
והפעלת קוד רישוי .קוד רשוי מאפשר התקנה על מחשב יחיד.
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נא למלא את כל הפרטים בטבלאות ההזמנה:
שם המוסד /הקונה
כתובת
טלפון
פקס
איש הקשר
תפקיד
טלפון
נייד
כתובת דואר אלקטרוני
כתובת למשלוח
חשבונית ע"ש

הריינו לאשר שאנו מתחייבים לרכוש את תוכנת הבורדמייקר בהתאם לטופס ההזמנה המצורף.
התשלום יעשה על ידי _______________:
יש למלא ולשלוח את הטופס אל :סוזן קריסקאוצקי ,רח' חניתה  13/3כפר סבא 44405
פקס ( 153-9-7654489זה פקס  /תא קולי ,צריך לחייג את כל המספרים)
טל' 09-7654489
אפשר גם לשלוח למיילsuekrisch@gmail.com :

טלפון03-9194643 :

עמותת אייזק ישראל
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שאלות נפוצות בנוגע לתוכנת ( Boardmaker v6עברית)
סעיף  – 1מידע כללי ופרטי המוצר
 1.1מהם היתרונות של  Boardmaker v6עבור אייזק-ישראל
.1
.2
.3

.4
.5

תאימות מלאה עם הגרסה הנוכחית של  ,Boardmakerאשר נמכרת בארה"ב וברחבי העולם.
תמיכה מלאה בגרסאות החדשות של מערכת ההפעלה
 ,Windowsכולל  Windows Vistaו.Windows 7-
הפצה באמצעות הורדה
• אין צורך בתקליטורים שעלולים להיאבד או להישבר.
• אין צורך בתשלום מס ייבוא.
• תהליך ההזמנה פשוט יותר.
• מענה פשוט יותר להזמנות מלקוחות.
לקוחות שרכשו את גרסת  Boardmaker v5יכולים לשדרג לגרסת .Boardmaker v6
אנו מעניקים תקופת ניסיון של  30ימים כדי לאפשר ליותר לקוחות להתנסות באופן אישי בשימוש בתוכנת
.Boardmaker

 1.2מאילו יתרונות נהנים לקוחות אייזק-ישראל?
.1

.2
.3
.4
.5
.6

גישה למאפיינים חדשים ומשופרים ,בניהם:
• ממשק משתמש משופר
• אפשרויות החלפת לחצנים והצגה בסדר אקראי []Shuffle
• שינוי גודל קבוצתי
• ייבוא תמונות בפעולת גרירה ושחרור
• כליי יישור
• גבולות לחצנים מובלטים
תקופת ניסיון של  30ימים מאפשרת ללקוחות לחוות את היתרונות של .Boardmaker v6
קבלה מיידית של המוצר בעת הרכישה.
אין תקליטור שעשוי להינזק או להיאבד.
מדריך הפעלה משופר.
תמיכה בלוחות שהופקו באמצעות  ,Boardmaker v5ואפשרות ליצוא לוחות בפורמט ,Boardmaker v5
כדי לאפשר עבודה חלקה בארגונים עם שתי הגרסאות.

 1.3מהם ההבדלים בין הגרסה העברית והגרסה האמריקנית של ?Boardmaker v6
.1
.2
.3
.4

התוכנה מועברת ללקוח באמצעות הורדה ,ולכן אין צורך בתקליטור.
רישום התוכנה מבוצע בצורה מקוונת ,ולכן אין צורך להכניס את התקליטור לכונן בכל הפעלה של התוכנה.
ניתן לבצע הרשמה של התוכנה במחשב אחד בלבד .עם זאת ,ניתן לבטל את ההתקנה ולהתקין את התוכנה
במחשב אחר במקרה של תקלה או החלפה של מחשב.
אפשרות  ,symbolateהקלדה עם תמיכת סמלים ,מנוטרלת .בסיס הקוד הקיים אינו מספק תמיכה מלאה
לשפות הנכתבות מימין לשמאל .מסיבה זו איננו יכולים לספק את התכונות האינטראקטיביות של התוסף
.Speaking Dynamically Pro
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סעיף  – 2הורדת התוכנה והרשמה
 2.1כיצד מתבצעת הגישה לאשף ההורדה וההתקנה של ?Boardmaker
כדי להוריד את אשף ההתקנה של  Boardmakerיש ללחוץ על הקישור שלהלן:
https://www.tobiidynavox.com/support-training/downloads/boardmaker/boardmaker-version-6/
באמצעות אשף ההתקנה ניתן:
• לרכוש גרסאות מקוריות של Boardmaker
• לקוחות קיימים יכולים להוריד שדרוג לגרסה .5
• להתקין גרסת ניסיון של  30ימים.
 2.2כיצד פועלת גרסת הניסיון?
לאחר הורדה והתקנה של תוכנה  ,Boardmakerמוצג בפני המשתמש מסך פתיחה אשר דרכו ניתן לבצע
הרשמה של התוכנה ,או להתחיל תקופת הניסיון התקפה ל 30-ימים.
פרטים נוספים:
• בכל הפעלה של התוכנה ,מוצג בפני המשתמש מספר הימים שנותר בתקופת הניסיון.
• בכל הפעלה של התוכנה ,ניתנת למשתמש אפשרות לבצע הרשמה של התוכנה באמצעות מפתח רישיון
•

שמסופק למשתמש בעת רכישת התוכנה .אין צורך לבצע התקנה מחודשת של התוכנה לאחר רכישתה.
לאחר חלוף  30ימי תקופת הניסיון ,המשך השימוש בתוכנה מחייבת רכישת עותק מלא של
.Boardmaker

 2.3תמיכה
חברת נס מט"ח נותנת את שירותי התמיכה בהתנדבות מלאה וללא תמורה כספית.
ימי התמיכה ראשון עד חמישי
שעות  8:30עד 16:00
בטלפון – 03-9113011/12
פקס03-9113010 :
support@ness-matach.co.il
יש לציין כי נדרשת תמיכה בבורדמייקר
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