TM Bild- och texttelefon
Unik funktionalitet
Vi brinner för allas rätt till likvärdig
kommunikation. Många års
samarbete med användare och
utvecklingsorganisationer gör att vi nu
har unik funktionalitet.

TM - Videokommunikation för alla
Kvalitén sitter i detaljerna

Telefon används överallt i samhället: samtal med anhöriga, skola,
samhällstjänster med mera. TM ger döva, hörselskadade och personer med
dövblindhet lika möjligheter till kommunikation genom att kombinera text- och
bildtelefoni med tal och text i samtalet. För samtal med andra som är hörande
och talspråkiga kan du, med TM, även kommunicera via de dygnetruntöppna
förmedlingstjänsterna för bild- och texttelefoni.

8 skäl att välja TM Bild- och texttelefon
•
•
•
•

Samtal med andra direkt
på teckenspråk.

•

Förmedlingstjänst för
bildtelefoni.

Traditionell
texttelefoni.

•

Ring en tolk när behov
uppstår.

Förmedlingstjänst
texttelefoni.

•

Varseblivning och
realtidstext.

•

Eget telefonnummer
och telefonsvarare.

Telefonmöte för alla:
video, tal och text &
koppla in tolk själv.

Besök gärna vår
hemsida! Skanna
QR-koden med
din mobiltelefon.

Hur skaffar jag T-Meetings produkter?
Din region har i uppdrag att erbjuda hjälpmedel om du behöver
det för att klara din vardag. Kanske har dina behov förändrats?
För bild- och texttelefoni är det ofta personal på Alternativ telefoni,
Hörselvården eller Habiliteringen som hjälper dig. Behöver du
T-Meeting i ditt arbete? Vänd dig till Försäkringskassan eller
Arbetsförmedlingen.

Vi gör det möjligt!
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TM Bild- och texttelefon
Var nåbar – när det passar dig
Push gör att det ringer i telefonen även om TMappen är stängd. TM ”vaknar upp” när någon ringer
dig vilket spar batteritid och du känner dig trygg. TMAlert är T-Meetings bärbara lösning för varseblivning
och gör dig varse om någon ringer. I hemmet kanske
du har olika marknadslösningar; T-Meeting fungerar
med dessa också.

Flerpartssamtal
TM erbjuder även flerpartssamtal. Koppla in tolk eller anhörig i ett
pågående samtal. Alla kan vara med i ett och samma möte oavsett om
det är bildtelefon, taltelefon eller texttelefon. Alla som har bildtelefon ser
alla i bild. Behövs tolk i samtalet på plats eller i flerpartssamtal? Ring
och koppla in tolken direkt med ett enda knapptryck.

Smarta anpassningar
TM har den högsta kvaliteten på video och ljud. Före samtalet
kan du kontrollera att du syns bra i videorutan. Ring sedan upp
din kontakt med ett enda knapptryck. Under samtalet anpassas
skärmen efter hur du håller enheten. Justera ljud/bild under
samtalet. Användare av punktskriftsläsare läser i egen takt,
oavsett hur snabbt motparten skriver. Ställ själv in önskad
storlek på ikoner, text eller färg och typsnitt.

Regulatorisk följsamhet:

Integritet

•
•
•
•

All telefoni ska vara krypterad. TM erbjuder också
detta. Hos T-Meeting sparas text och samtalshistorik
endast på användarens enhet. Följer GDPR: Ingen
samtalstrafik går utanför EU/EES

Öppen standard - Totalkonversation.
Europeisk kodex för elektronisk kommunikation.
EU:s dataskyddsförordning GDPR.
EU:s medicintekniska direktiv MDR.

T-Meetings kontaktuppgifter:
Hur du ansöker efter
en helhetslösning/
kommunikationslösningar/
Arbetsplatsutredningar;
kontakta: info@lidol.se
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Taltelefon: 040 661 41 80
Bildtelefon: support@tmeeting.se
E-post: sales@tmeeting.se
www.tmeeting.se

