“The easy way to communicate”
O HelpTalk é uma aplicação direccionada para a
pessoa incapaz de estabelecer comunicação
ﬂuente oral ou escrita, com proﬁssionais de
saúde, familiares ou qualquer outra pessoa.
Ao selecionar uma opção o dispositivo pronuncia
a frase correspondente.
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COMUNICAÇÃO
Múltiplos idiomas

Fale qualquer frase

Mobilidade reduzida

Criar perﬁs personalizados

Com o HelpTalk, é possivel criar
um perﬁl contendo as acções
mais apropriadas para qualquer
situação. Um utilizador pode
criar um perﬁl apropriado para a
sua rotina do dia-a-dia, para um
evento
especíﬁco,
viagens,
educação, etc.
Crie perﬁs em múltiplos idiomas
(Inglês,
Espanhol,
Norueguês,
Francês, Italiano, Dinamarquês,
Português, Finlandês, Húngaro,
Polaco, Sueco e Alemão).

Se o que quiser exprimir não
estiver listado no perﬁl actual,
apenas tem de mudar para o ecrã
"Talk" e poderá pronunciar a frase
que quiser.

Apenas necessita do HelpTalk e de
um
dispositivo
com
um
sintetizador de texto no idioma
em questão.

O HelpTalk regista as frases mais
comuns para que mais tarde
possa ter um acesso fácil às frases
mais
frequentes,
escrevendo
apenas alguns caracteres.

Para utilizadores com diﬁculdades
a nivel da motricidade ﬁna, o HelpTalk apresenta dois grandes
botões "Sim" e "Não".
Se o que o utilizador quiser exprimir não estiver contido no perﬁl
actual, pode mudar para este ecrã
e usar esses botões para
responder a questões básicas.

Permite a pessoas incapazes de
comunicar
de
uma
forma
tradicional (traqueostomizados,
ventilados
com
tubo
endotraqueal, autismo, paralisia
cerebral, mudos, analfabetos,
crianças, etc.) exprimir-se de
uma forma simples.
Quando o utilizador toca numa
acção, o dispositivo pronuncia a
frase correspondente.

EMERGÊNCIA
S.O.S.

Pedido de localização
Em casos em que o utilizador possa sofrer de
alguma condição que o possa deixar desorientado
(Alzheimer, Parkinson, demência, etc.), a possibilidade de poder ser localizado por familiares é
crucial.
Usando o HelpTalk, quando o dispositivo recebe
uma mensagem SMS especíﬁca, proveniente de um
número especíﬁco, responde com as coordenadas
do utilizador. Para uma segurança acrescida, o
utilizador pode conﬁgurar qual terá que ser o
conteúdo da mensagem e qual o número de
telefone autorizado a enviar pedidos de localização.

LINKS ÚTEIS
URL: www.helptalk.mobi
Email: info@helptalk.mobi
Facebook: www.facebook.com/helptalk
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O HelpTalk permite ao utilizador
conﬁgurar um número de telefone
e uma mensagem de emergência.
Ao carregar no botão de S.O.S., é
enviada uma mensagem SMS para
o número previamente conﬁgurado.
O utilizador tem a hipótese de
incluir as suas coordenadas junto
com a mensagem.

