הדור הבא של
רשתות חברתיות
ואתרי פנאי נגישים
שליטה מלאה למשתמשי גריד  3בווטסאפ,
אינסטגרם ,נטפליקס ועוד

מה זה?
הדור הבא של יישומים נגישים מאפשר למשתמשי גריד  3שליטה מלאה ברשתות החברתיות ובאתרי הפנאי הפופולריים ,ופותח בפניהם אפשרויות
חדשות ומלהיבות כמו לשלוח ולהאזין בקלות להודעות קוליות בווטסאפ ,לבחור אחרי מי לעקוב באינסטגרם ,להחליט במה לצפות בנטפליקס ועוד רבות
אחרות .אנו מפתחים יישומים אלה עבור כל משתמשי גריד  - 3משתמשים אורייניים ומשתמשי סמלים ,משתמשי מגע ,מיקוד מבט ומתגים ועוד.

ווטסאפ פרו
■
■
■
■
■

■האזנה בקלות להודעות קוליות ,והקראה של הודעות כתובות.
■שליחת כל הודעה כהודעה כתובה או כהקלטה.
■הגדלה של הכתב לגודל האידאלי מבחינת המשתמש.
■פתיחה פשוטה של פריטי מדיה – צפייה בסרטונים ובתמונות.
■יכולות מתקדמות כגון פתיחת קישורים ,שליחת קבצים מכל סוג,
העברת הודעות ועוד.

שלושה יישומים
גרסה מלאה ,גרסה פשוטה וגרסה למתחילים ,הנבדלים בממשק
(מספר וגודל התאים) ,ביכולות הנתמכות ,ובברירות המחדל.
רמת המתחילים כוללת בין השאר:
■ ■הקראה אוטומטית של שמות אנשי הקשר ושל ההודעות הנבחרות.
■ ■חיבור פשוט ללוח התקשורת של המשתמש ,המאפשר כתיבת
הודעה בסמלים ושליחתה כטקסט או כהודעה מוקלטת.
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אינסטגרם
■
■
■
■
■
■

■הגדלת תמונות וצפייה במסך מלא.
■מעבר בין הפוסטים בפיד ובסייר.
■ניגון סרטונים וכניסה לפוסטים הכוללים גלריות של תמונות.
■תגובה לתמונות – אימוג'י ,בחירה בין תגובות כתובות מראש או
כתיבת תגובה חדשה.
■כניסה לדף של שולח מסוים וניווט בין הפוסטים שלו.
■חיפוש של אנשים נוספים לעקוב אחריהם ,התחלה וביטול מעקב.

שלושה יישומים
גרסה מלאה ,גרסה פשוטה וגרסה למתחילים ,הנבדלים בממשק
(מספר וגודל התאים) ,ביכולות הנתמכות ,ובברירות המחדל.

נטפליקס
■
■
■
■
■
■
■

■מעבר בין הסרטים והסדרות ,בהתאם לקטגוריות השונות (דרמה,
תעודה" ,משום שצפית ב "...וכדו').
■חיפוש חופשי.
■דפדוף בין עונות ופרקים של סדרות טלוויזיה.
■צפייה במידע המצומצם והמורחב.
■הקראה של שם הסרט  /סדרה ושל התיאור.
■בחירה בשפת השמע ושפת הכתוביות.
■צפייה במסך מלא.

שלושה יישומים
גרסה מלאה ,גרסה פשוטה וגרסה למתחילים ,הנבדלים בממשק
(מספר וגודל התאים) ,ביכולות הנתמכות ,ובברירות המחדל.

איך מתחילים להשתמש ביישומים החדשים?
■ ■לאחר פתיחת חשבון באפליקציה המתאימה (ווטסאפ ,אינסטגרם או נטפליקס) מורידים מאתר הקהילה של גריד  3את היישום המבוקש (היישומים
הם חינמיים).
■ ■בכניסה הראשונה ליישום ,יש להוריד את תוסף הכרום ,ע"י לחיצה על התא המתאים (התוספים הם בתשלום ,אך קיימת תקופת ניסיון בחינם).
■ ■ו ...מתחילים להינות.
זקוקים לעזרה? יש שאלות?
מרכז התמיכה שלנו עומד לרשותכם בימים א'-ה' בין  9:00ל 18:00 -בטלפון –  077-2114010ובצ'אט.

על דיבור
דיבור פועלת בתחומים של תקשורת תומכת וחליפית וטכנולוגיה מסייעת .מוצריה העיקריים של החברה –
■ ■גריד  ,3גריד לאייפד ושירותים נילווים.
■ ■מערכת מיקוד המבט .Eye Tech TM5 Mini
■ ■לוחות תקשורת מוכנים ,יישומים נגישים לגריד ,משחקי מיקוד מבט.
■ ■מחשבי תקשורת ,אייפדים ,מגינים וזרועות.
■ ■אביזרי טכנולוגיה מסייעת כגון מתגים ופלטים קוליים.
החברה מפעילה מרכז תמיכה עבור לקוחותיה בישראל.
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