
Skreddersydd teknologi som sikrer enkel 
og trygg digital kontakt mellom analoge 
eldre og deres familier.



Hva er Komp?
Teknologi kan være komplisert. Kontakt med familien burde ikke være det.

Komp knytter analoge seniorer sammen med deres mer digitale familier. Bak det enkle 
designet finner man en datamaskin med kun én knapp, som er koblet opp til en app 
på telefonen til brukerens venner og familie. Derfra kan de sende bilder, meldinger og 
gjennomføre toveis videosamtaler med Komp-brukeren. 

Umulig å gjøre feil

Brukernavn, passord, innlogging på e-postkonto, programvareoppdateringer, cookies 
og annonser, det er mye som er komplisert med moderne teknologi. Komp gjør det 
enkelt å være på nett. Det er så å si umulig å gjøre feil, og det er en sikker løsning som 
kun inviterte familiemedlemmer og venner har tilgang til.

Nøkkelfunksjoner 

• Komp har ingen touch-skjerm, brukernavn, passord, kronglete menyer eller

feilmeldinger å forholde seg til.

• Komp har stor skjerm, god kontrast og tydelig lyd.

• Komp kobles rett inn i veggen, og trenger ikke lades. Komp kobles enten til WiFi

eller til internett gjennom innebygd 4G.

• Komp kan festes på veggen eller plasseres på et bord eller en hylle.

• Videoanrop svares automatisk etter 10 sekunder, om man ikke ønsker å svare kan

man skru Komp av

• Man kan ikke ringe ut fra Komp. Da vi utviklet Komp fikk vi tilbakemeldinger fra

brukere om at funksjonen gjorde produktet komplisert, det lyttet vi til. Komp har

minst mulig funksjonalitet i selve skjermen, det viktigste med Komp er at de som

bruker den føler mestring.



Hva gjør Komp annerledes?

• Komp er skapt spesifikt for eldre med liten erfaring med teknologi, eller som på

grunn av kognitive eller fysiske begrensninger sliter med det.

• Komp er strippet for unødvendig funksjonalitet, fokuset er på det sosiale.

• Komp har ingen brukernavn, passord eller automatiske oppdateringer, all

konfigurasjon og administrasjon gjøres av familien gjennom appen.

• Komp har ingen touch-skjerm, når vi blir eldre endrer fingertuppene seg, og

berøringsskjermer sliter med å registrere tastetrykk.

• Kun inviterte medlemmer har tilgang til å dele innhold på Komp, man er derfor helt

beskyttet mot søppelpost og lokketilbud.

• I tillegg lagres ingen brukerdata tilknyttet Komp, og ingenting selges videre til

annonsører eller tredjeparter.

Det finnes mange produkter som tilbyr det samme som Komp. For noen er nettbrett og 
datamaskiner fullgode alternativer, for andre blir de produktene for avanserte.

Komp-appen
For å kommunisere med Komp må man laste ned Komp-appen. Gjennom appen kan du 
enkelt sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med Komp. Det er 
også der man administrerer enheten og inviterer  
familiemedlemmer og venner med til Komp.

Da kan Komp-brukeren fokusere på det som betyr mest, å ta del i hverdagen til familie 
og nære venner.

Send meldinger Del bilder Ha videosamtaler



Mer enn 11 000 analoge eldre bruker Komp for å holde kontakten med sine nærmeste, 
Komp brukes også av mer enn 130 norske kommuner som ønsker å gi eldre tjeneste-
mottakere et digitalt kontaktpunkt til sine familier. 

Komp er et sosialt hjelpemiddel, og det passer til hjemmeboende eldre, seniorer på 
sykehjem, teknologisk uerfarne og de som er rammet av demens eller andre kognitive 
begrensninger.
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Kontakt oss

Phone: +47 23 96 58 30
Email: support@noisolation.com
Support: help.noisolation.com

Hvem passer Komp for?

• 500 kr i rabatt
• 3 første måneder gratis abonnement
• 90 dagers åpent kjøp

Er du interessert?

Scan QR-koden og bruk kampanjekoden LIVSGLEDEFORELDRE for 
å aktivere tilbudet: 

“

“

Den beste gaven til eldre - Jeg ble så glad da 
mamma sa “Jeg føler meg mindre alene etter 
at jeg fikk Kompen. Og jeg koser meg så når 
jeg sitter og ser på bildene av oldebarnet mitt” 
Komp er rett og slett en suveren oppfinnelse...

– Berit

* 7595 kr + 249 kr måneden uten bindningstid




