
DAISY er kort og godt fantastisk!

”Jeg sitter i rullestol. Da jeg ble blind for 7 år siden ble dagene fryktelig lange. Jeg kunne ikke lese 
aviser, bøker eller ukeblader. Det ble også nesten umulig å komme seg noen steder. Ergoterapeuten 
min fortalte meg om DAISY, og for 2 år siden fikk jeg en spiller fra hjelpemiddelsentralen. Nå får jeg 
både Aftenposten og bøker lest opp. Det er fantastisk, og de som leser bøkene er så flinke!” 
- Eldre dame.

DAISY (Digitalt Audio-basert InformasjonsSYstem) ble utviklet for å gi studenter med behov for tilrette-
lagt litteratur et bedre tilbud enn lydbøker på kassett. Det svenske lydbiblioteket (TPB) tok initiativet 
til utviklingen, og i 1994 ble den første DAISY-avspilleren vist på en konferanse i Wien. DAISY-
konsortiet ble stiftet i mai 1996 for å videreutvikle og spre standarden.

Det viste seg raskt at DAISY var like godt egnet til skjønnlitterære bøker som til studielitteratur. I dag 
har standarden spredt seg i store deler av verden, og for mennesker som har problemer med å lese 
vanlig trykket tekst er DAISY en stor forbedring sammenliknet med bøker på kassett. Bøkene kan 
inneholde både tekst, bilder og lyd!

Hva er fordelene med DAISY?

Den største fordelen med DAISY er at bøkene er enkle å bruke og at de kan leses av nesten alle! Det 
finnes forskjellige måter å spille av bøkene på, og DAISY er så fleksibelt at det tillater leseren å bruke 
bøkene slik de selv ønsker. For eksempel kan du velge å høre på innholdsfortegnelsen eller hoppe over 
den, gå to sider tilbake, sette bokmerker, høre forrige setning om igjen osv.

Vi får så mange positive henvendelser om DAISY at vi ønsket å få vite mer om hvorfor brukerne er så 
fornøyde. Vanligvis vanker det jo mer ris enn ros for leverandører. Vi fikk inn mange svar, og det som 
gikk igjen var at:

• Det er enkelt å flytte seg rundt i boka: hoppe fra kapittel til kapittel, bla fra side til side,   
 hoppe til forrige eller neste setning osv
• Boka får plass på en CD og da slipper du å bytte CD hele tiden. Du slipper også ”båndsalat” som  
 var så vanlig med kassetter
• I DAISY-bøker som inneholder tekst kan du se den teksten som leses opp. Da er det enklere å   
 lære og det er fin lesetrening. I slike bøker kan du også søke i teksten og det er veldig nyttig
• Det er fint at hastigheten på talen kan reguleres både raskere og langsommere enn normal   
 hastighet uten at selve stemmen forandres
• DAISY-spilleren er lett å bruke

Andreas er 24 år og har problemer med å lese. Han har dysleksi. Nå har han oppdaget forskjellen på 
et liv med og uten DAISY-spiller.

“Tidligere var jeg avhengig av hjelp fra de rundt meg. Likevel gikk arbeidet tregt, og jeg ble fort sliten. 
Selvbildet mitt ble dårlig av stadig å henge etter. Jeg ønsket å være som alle de andre, men følte meg 
utilstrekkelig. Det var før. Nå er det annerledes.”

“ I år ligger jeg an til å bli blant de beste i klassen. Nå lytter jeg til alt studiemateriell. Jeg setter 
bokmerker på steder jeg ønsker å gå tilbake til, lager fotnoter, og jobber minst like effektivt som mine 
medstudenter.”

“Min DAISY-spiller er så liten at jeg kan ha den i lommen uten å merke at den er der. Likevel rommer 
den studielitteratur, den siste boka til Henning Mankell, en del PodCaster og hele platesamlingen min. 
Nå kan jeg studere eller høre på musikk.” 

ADAPTOR (tidligere Blindes Produkter) og MediaLT har et forpliktende samarbeid på DAISY-produkter 
i Norge. Sammen kan vi tilby både spillere og software til PC fra produsenter i Europa, USA og Japan. 
Vi har et profesjonelt apparat for salg, distribusjon, kundestøtte og serviceoperasjoner. Vi ønsker at 
du skal få en god opplevelse, ikke bare når du kjøper et DAISY-produkt, men også hvis du trenger oss 
etter at du har handlet. 
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• Meget brukervennlig
• Fantastisk lydkvalitet
• Svært robust med polstrede hjørner
• Eneste DAISY-spiller på markedet med egen knapp for sove-timer 
• Ubegrenset antall bokmerker 
• Navigering i flere nivåer, også i tid
• Uttak for hodetelefon og start/stopp-pedal eller håndbryter
• Leveres med bæreveske, oppladbart batteri og eliminator
• Mål: (B x H x D) 218 x 55 x 170 mm. Vekt: 1,1 kg.
• Bruksanvisning i tekst og på lyd

• Løsningen for de som ønsker færrest mulig knapper
• Klikkes enkelt fast
• Gir tilgang til de viktigste knappene:
 - lydstyrke, start/stopp, spole frem/tilbake, sovetimer, CD ut- 
 løser, av/på, uttak for hodetelefoner, uttak for start/stopp 

PLEXTALK DAISYSPILLER POESI

Maskinvare

DEKSEL TIL DAISYSPILLER POESI

Vår mest populære modell

Forenkler bruken av Poesi

• Kan gå direkte til sidetall der lydboken har sidetall
• Kan gå direkte til et bokmerke
• Særlig aktuell i en skole-/ studiesituasjon
• Bruksanvisning i tekst og på lyd

PLEXTALK DAISYSPILLER POESI PRO

Lik Poesi, men med talltastatur

• Solid med støtabsorberende kanter
• Enkelt å gjøre opptak
• Opptak i flere lydformater (DAISY, Mp3 og CDA)
• Ubegrenset antall bokmerker
• Eneste med funksjonen talebokmerker (notater), ypperlig for  
 studenter som tar opp forelesninger 
• Ta opp direkte på CD-platen eller til Compact Flash minnekort 
• Stereo mikrofoninngang 
• Valg av tidspunkt for når spilleren skal slå seg på (vekkerklokke)
• Alle DAISY-funksjoner
• Kalkulator, klokke og avtalebok 
• Plextalk Recording Software gir mulighet til å redigere lyd-  
 opptakene
• Tilkobling til PC via USB-port
• Leveres med CF minnekort (64Mb.), eliminator, oppladbart 
 batteri, USB-kabel, audiokabel og bæreveske
• Mål: (B x H x D) 165 x 40 x 200 mm. Vekt: 0,9 kg. 
• Bruksanvisning i tekst og på lyd

• DAISY-spiller i “discman-format”
• Full DAISY-funksjonalitet, spiller også vanlige musikk- og MP3-CD'er
• LCD-display
• Ørepropper
• Kan kobles til høyttalere
• Leveres med eliminator 
• Kan brukes med 4 stk. LR06 batterier (18 timers brukstid)
• Mål: (B x H x D) 133 x 40 x 152 mm. Vekt: 300 gram
• Bruksanvisning i tekst og på lyd

• DAISY-spiller i “discman-format”
• Lik Scholar, men uten talltastatur og bokmerkefunksjon 
• Full DAISY-funksjonalitet, spiller også vanlige musikk- og MP3-CD’er
• LCD-display 
• Ørepropper
• Kan kobles til høyttalere 
• Leveres med eliminator  
• Kan brukes med 4 stk. LR06 (18 timers brukstid)
• Mål: (B x H x D) 133 x 40 x 152 mm. Vekt: 300 gram
• Bruksanvisning i tekst og på lyd

PLEXTALK DAISYRECORDER (PTR2)

Den eneste spilleren på markedet som gir muligheten til å gjøre avanserte opptak i DAISY-
format. Viktig arbeidsredskap for studenter og yrkesaktive.

TELEX SCHOLAR DAISYSPILLER

TELEX EZDAISY DAISYSPILLER

Varenr. BP40205
NAV-nr. 135819

Varenr. BP40210
NAV-nr. 135820

Varenr. BP40231
NAV-nr.135818

Varenr. BP40220
NAV-nr. 135817

Varenr. BP4022005
NAV-nr. 150320

Varenr. BP40219
NAV-nr. 145000
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• Digital opptaker (diktafon) 
• Kombinert DAISY- og MP3-spiller
• Opptak direkte i MP3-format
• Internminne med 2 timers innspillingskapasitet
• Anbefalt minnekort: Sandisk SD Ultra 2, opptil 16GB (tilsvarer  
 mer enn 50 DAISY-lydbøker)
• Kobles til PC via USB
• Menyvalgene leses opp med norsk tale
• Oppladbart lithiumbatteri på 700mAh 
• Enkel betjening med taktile taster
• Mål: (B x H x D) 52 x 85 x 11 mm. Vekt: kun 47 gram
• Bruksanvisning i tekst og på lyd

MILESTONE 311 DAISY

Ta med favorittlydbøkene og den hotteste musikken, putt alt sammen i brystlommen og dra på tur!

• Gir enkel tilgang til lyd på internett, f. eks. nettradio, musikk,   
 nyheter, lydaviser mm. 
• Svært enkel å bruke, et godt alternativ for de som har problemer   
 med å bruke PC 
• Menyvalgene vises i et display og leses opp
• Kan kobles til overalt hvor det finnes internett-tilgang (bred-  
 båndstilknytning anbefales)
• Abonnementsbasert tjeneste
• Tjenesten oppdateres kontinuerlig
• Mål: (B x H x D) 195 x 230 x 78 mm. Vekt: 1,2 kg.

• Enkelt å erstatte seksjoner, slette eller spille inn på nytt
• DAISY-boken blir laget ved bruk av en bokoppbyggingsfunksjon
• Opptakene blir lagret på Compact Flash-kort
• Tilkobling til PC via USB-port
• Innspilling i PCM- eller MP3-format i mono.
• Linjeinngang, mikrofoninngang og hodetelefonutgang
• PC-programvare for mer avansert bruk medfølger
• Engelsk bruksanvisning
• Mål: (B x H x D) 173 x 57 x 210 mm. Vekt: 624 gram

ORION WEBBOX 

VERKTØY FOR DAISYPRODUKSJONER

PLEXTALK DR-1 DIGITAL RECORDER 

For store og små DAISY-produksjoner. God innspillingskvalitet og enkelt brukergrensesnitt.

• Enkel installasjon og dokumentasjon i DAISY-format
• Rask navigering
• Tekst og tale kan spilles av synkronisert
• Gode søkefunksjoner
• Bokmerker med mulighet for å skrive eller lese inn kommentarer til  
 boka
• Innebygget tale
• Gode tilpasningsmuligheter
• Betjenes med mus eller tastatur (kan også brukes med fotpedal)

Programvare
DOLPHIN EASYREADER

Dolphin Easyreader låst utgave

Det mest stabile og funksjonsrike programmet for avspilling av DAISY-bøker på PC. Les inn kommentarer 
til boka, velg farger og skrifttyper og mye mer.

Varenr. BP4050050
Varenr. abn: BP4050055

Varenr. BP40022
NAV-nr. 145679

Varenr. BP49999

Varenr. BP4032610
NAV-nr. 155674

Hvis du vil gi ut en DAISY-bok og sikre deg at alle kan lese den tilbyr vi en ”låst utgave”. Alle som får boka 
vil da samtidig få en DAISY-avspiller for PC. Låst versjon er helt identisk med den vanlige utgaven av pro-
grammet, men kan kun brukes for å spille av de bøkene den er låst til.

Skolelisens varenr. BP4032625

Kommunelisens varenr.  BP4032630

Skoler kan kjøpe en felles lisens på EasyReader. Alle elevene på skolen kan da bruke programmet.

For kommuner som ønsker å gi lesehemmede en moderne DAISY-avspiller for PC tilbyr vi lisenser som 
gjelder for hele kommunen.

• Enkel å bruke
• Bestem selv hvordan DAISY-boka skal se ut (farger, skrift, type etc.)
• Norsk syntetisk tale
• Effektiv å navigere i: Inneholder overskrifter, sidetall og annen struk- 
 tur
• Kan også brukes for å lese opp tekst i Word uten at det lages DAISY- 
 bok

DOLPHIN EASYPRODUCER

DAISY rett fra Word: enklere blir det aldri! Med dette programmet får du en verktøylinje og/eller meny i 
Microsoft Word. Åpne et dokument, velg ”lag DAISY-bok” og du får en produksjon som inneholder tekst, 
bilder og innlesning med syntetisk tale.

For å få oppdateringer og brukerstøtte på Dolphin Producer må du tegne en vedlikeholdsavtale.

Vedlikeholdsavtale:
Varenr. BP4033025

Varenr. BP4033020
NAV-nr. 141035

Varenr. BP4032620
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• Enkel installasjon og dokumentasjon i DAISY-format
• Rask navigering
• Tekst og tale kan spilles av synkronisert
• Gode søkefunksjoner
• Bokmerker med mulighet for å skrive eller lese inn kommentarer til  
 boka
• Innebygget tale
• Gode tilpasningsmuligheter
• Betjenes med mus eller tastatur (kan også brukes med fotpedal)

• Enkelt å lage dokumenter i alle aktuelle formater, for eksempel DAISY, punktskrift og storskrift
• Lyd produseres med syntetisk tale
• Punktskrift formateres automatisk, men for å produsere papirutgaven trengs en punktskriver

• Enkelt brukergrensesnitt
• Eksisterende tekst eller lyd kan importeres i DAISY-prosjektet, og alt 
 innhold kan også lages i Publisher
• Les inn tekst eller produser bøker med syntetisk tale
• Kan brukes med mus eller tastatur

DOLPHIN EASYPUBLISHER

For profesjonelle innlesere av DAISY-bøker er det kun et produkt som gjelder: EasyPublisher. Enkelt å 
bruke: Alt fra enkle lydbøker til rike multimedia-utgaver.

Egenproduksjon varenr. BP4033010
Kommersiell varenr. BP4033011

DOLPHIN EASYCONVERTER

Mennesker har ulike forutsetninger og behov. Noen leser trykket tekst på papir, noen foretrekker punkt-
skrift og andre lydbøker i DAISY-format. Dolphin EasyConverter er verktøyet hvis du vil gjøre alle til lags!

For å få oppdateringer og brukerstøtte på Dolphin Publisher må du tegne en vedlikeholdsavtale. Prisen 
for dette avhenger av om du har en lisens for egenproduksjon eller til kommersielt bruk.

Det finnes to ulike lisenser for Dolphin Publisher: egenproduksjon og kommersiell. Lager du bøker kun 
til eget bruk (for eksempel i en organisasjon) kan du bruke lisensen for egenproduksjon. Lager du DAISY-
bøker for salg trenger du en kommersiell lisens.

Vedlikeholdsavtale:
Egenproduksjon varenr. BP4033012
Kommersiell varenr. BP4033013

Varenr. BP49999

Vi tar kundene våre på alvor!

DAISY-telefonen

DAISY-klubben

Kurs

Bokproduksjon

ADAPTOR (tidligere Blindes Produkter) og MediaLT står sammen om å gi enkeltpersoner, hjelpemiddel-
sentraler og andre fagmiljøer et gjennomarbeidet tilbud om brukerstøtte. Vi tilbyr også kurs, bok-
produksjon og deltar i ulike DAISY-prosjekter. 

Tlf: 21 53 80 18

DAISY-telefonen er åpen fra 08.00 til 16.00 alle hverdager. Tjenesten er gratis! Du kan ringe DAISY-
telefonen hvis du:
• Trenger hjelp med et av våre produkter
• Vil ha hjelp for å velge riktig utstyr
• Ønsker generell informasjon om DAISY

www.daisyklubben.no

På nettstedet www.daisyklubben.no finner du fyldig informasjon om alle våre produkter inkludert 
håndbøker, programvareoppdateringer, ofte spurte spørsmål og mye mer. På nettstedet forsøker vi 
også å informere om DAISY-nyheter og vi har satt opp en samling med lenker vi håper kan være nyttige 
for de som vil vite mer om DAISY.

Noen får en ”duppeditt” i hånda og klarer å bruke den uten hjelp. Andre trenger litt veiledning for 
å komme i gang. Mennesker er ulike, og vårt mål er at alle som ønsker det skal få den hjelpen de 
trenger! Vi kan tilby følgende kurs:
• Bruk av produkter
• Produksjon av DAISY-bøker
• Enkel lydbehandling med SoundForge (fjerne støy, mikse lyd, ...)

Kursene kan arrangeres som individuell opplæring eller i grupper.

Hvorfor ikke lage informasjonsmateriellet ditt, brukerhåndbøkene, pensumlitteraturen eller andre 
trykksaker i DAISY – som alle kan lese?

ADAPTOR og MediaLT forhandler maskin- og programvare for produksjon av DAISY-bøker. Vi kan imidler-
tid også lage bøkene for deg, trykke opp CD’er i ønsket opplag og med den ”innpakningen” du ønsker.

Kontakt oss
ADAPTOR MediaLT
Postboks 5915 - Majorstuen - 0308 Oslo
Besøkadr: Pilestredet 75C, inng. Sporveisgt.

Jerikoveien 22 - 1067 Oslo

Sentralbord:  23 21 55 50              
Fax kontoret:  23 21 55 51
E-post: hjelpemidler@blindesprodukter.no       

Sentralbord: 21 53 80 10
Fax: 21 53 80 11
E-post: info@medialt.no
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