Ett exempel hur en person kan använda programmet
Starta.

Så här kan ett enkelt skrivbord i Starta se ut.
Kalle som är vårt exempel tycker om musik, titta på bilder, lägga patiens
och söka efter bilder i datorn.

Här har han valt musikknappen och kommit till en nivå under musik där
han har snabbvägar till sina favoritartister.
Man kan också skapa en nivå till och därmed koppla knappar till hans
favoritlåtar.

Har har han valt foton. Han klickar på kameran och sedan på
grön knapp (eller Enter).

Här kan han bläddra igenom alla sina bilder i mappen. När han är
klar så klickar han på röda krysset och är då tillbaka i Starta.

Att lägga patiens i datorn är kul. Kalle klickar på kortsymboel och
sedan på grön knapp (eller Enter)

I Windows finns olika patienser under tillbehör. Detta program
heter sol.exe.

Internet är ett bra ställe att hitta nya bilder.
Google är också en ganska lätt sida.

Här kommer Kalle direkt till Google - bildsökning. Eftersom han är
intresseread av djur söker han kattbilder.
Andra användare kan ha en ikon som går direkt till en favoritsida på
internet.

Beställning av Starta
Starta
Starta gör det möjligt för personer med
kognitiva funktionshinder att
självständigt öppna favoritprogram,
hitta olika dokument, spela musik, titta
på bilder, surfa på Internet. Man trycker
på rätt bildsymbol så sköter
programmet resten. Samtidigt som
andra funktioner som man vill skydda
inte blir tillgängliga.
Starta är enkelt att lära sig både för
brukaren och för stödpersonen.
Starta kan också kontaktstyras.
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