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Prisoversigt - Blinfo Bygninger
Den store pakke til hele din bygning.

Implementeringsomkostning - 48.950 DKK ekslusiv moms
Inkluderer:

• 20 stk. højkvalitets beacons (både indendørs og udendørs)

• Uddannelse af jeres personale i administration af Blinfo-systemet (i web-baseret CMS), så de kan 
opsætte beacons og udforme beskeder og opdatere dem

• Komplet brugerdrevet design af informationsstruktur og meddelelser

• Komplet opsætning af alle beacons og brugerdrevet test af meddelelser med VoiceOver

• Op til 5 ekstra klonede beacons

Årlige omkostninger - 8.000 DKK/år ekslusiv moms
Ud over prisen for selve implementering, koster det årligt 8.000 DKK eksklusiv moms at bruge Blinfo i 
jeres bygning. Denne årlige pris inkluderer følgende:
• Batterier til alle 20 beacons sendt direkte til jeres bygning, når det er tid til at skifte de gamle, 

batterier som følger med i de beacons vi sætter op
• 5 timers direkte support samt ubegrænset email support

• Adgang til online webadministration samt hosting af server

For implementering i bygninger i Danmark er transporten for Blindecenter Bredegaard dækket. For 
internationale implementeringer lægges rejseomkostninger oven i prisen. 
Kontakt os venligst på: bredegaard@hav1.regionh.dk eller på +45 45 11 84 11 for mere information 
og priser på større implementeringsprojekter.  

Design Setup Brugertest Uddannelse Opfølgning

Implementeringsforløb - to til fire uger



Prisoversigt - Blinfo Infotavle
Den store pakke til hele din bygning.

Implementeringsomkostning - 14.500 DKK ekslusiv moms
Inkluderer:

• 3 stk højkvalitets beacons (både indendørs og udendørs)

• Design af velkomst beacon som sættes ved indgang 

• Design af 1-2 infotavle beacons som udgør digitale eller fysiske infotavler

• Uddannelses af jeres personale i administration af Blinfo-systemet (i web-baseret CMS), så de 
kan opdatere de 3 beacons med relevant information dag for dag eller uge for uge

• Brugerdrevet design af information og brugerdrevet test af meddelelserne

Årlige omkostninger - 1.995 DKK/år ekslusiv moms
Ud over prisen for selve implementering, koster det årligt 1.995 DKK eksklusiv moms at bruge Blinfo 
Infotavle i jeres bygning. Denne årlige pris inkluderer følgende:
• Batterier til de 3 beacons sendt direkte til jeres bygning, når det er tid til at skifte de gamle, 

batterier som følger med i de beacons vi sætter op
• 1 times direkte support over telefon samt ubegrænset email support

• Adgang til online webadministration samt hosting af server

For implementering i bygninger i Danmark er transporten for Blindecenter Bredegaard dækket. For 
internationale implementeringer lægges rejseomkostninger oven i prisen. 
Kontakt os venligst på: bredegaard@hav1.regionh.dk eller på +45 45 11 84 11 for mere information 
og priser på større implementeringsprojekter. 

Implementeringsforløb - udføres på 1-2 dage
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Beacons
En ny og 100% sikker teknologi

Hvad er beacons?
Et beacon er en lille Bluetooth radiosender. Det er lidt ligesom et 
fyrtårn, der hele tiden sender et signal ud, som andre enheder kan se. 
I stedet for fyrtårnets lys, sender beacons et radiosignal ca. 10 gange 
pr. sekund. 

Bluetooth enheder, som eksempelvis en smartphone eller tablet, kan 
opfange et beacon, når det er indenfor signalets rækkevidde. Præcis 
som en sømand kan se et fyrtårn, når han er tæt nok på.

Herunder kan du se nogle af de steder beacons bliver brugt.

Et netvæ rk i sig selv - er dit eget netværk upåvirket
Beacons kører på batteri eller direkte strøm og sender kun bluethooth 
signaler ud. De er ikke forbundet til det lokale netværk eller dit WiFi. 
Når du installerer beacons i din bygning, bliver dit netværk altså ikke mere 
udsat for eksempelvis hackerangreb.
Blinfo bruger kun beacons fra seriøse leverandører med et højt niveau af 
sikkerhed bygget ind i deres beacons.

Detail
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Kontoret Uddannelse Koncerter Lufthavne K u l t u r e l l e 
events

Hoteller



Dynamiske beskeder er 
aktiviteter, begivenheder og 
andre informationer som 
varierer fra dag til dag

Bygningen
Blindecenter Bredegaard  er et højt specialiseret 
bo-  og dagtilbud til blinde og svagtseende 
mennesker med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne. Bredegaards primære opgave er 
at give en sammenhængende indsats, der støtter 
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud 
fra egne ønsker og ressourcer.

Setuppet
Blindecenter Bredegaard har over 20 beacons 
placeret i deres bygninger og de omkringliggende 
udearealer. Hvert beacon er strategisk placeret, 
så Blinfo-beskederne, der er knytet til hvert 
beacon, giver beboere og besøgende størst 
mulighed for at færdes selvstændigt og trygt. 
Bredegaards beboere har i sær gavn af 
dynamiske (skiftende) beskeder. beboerne får 
dagligt nye “talende skilte” på deres smartphones 
i form af Blinfo beskeder om fx dagens menu i 
kantinen, hvad der sker i dagtilbuddet, og hvem 
der er på arbejde.

Værdien
På Blindecenter Bredegaard bliver Blinfo brugt 
hver dag. Den daglige brug gør det muligt for 
personale, beboerne og besøgende at have en 
mere kvalificeret og dynamisk kommunikation om 
de ting, der foregår på Bredegaard i dagligdagen. 
Beboerne er ikke nødt til at spørge personale 
hver gang de vil høre om aftenens menu, 
hvem der er på arbejde eller dagens aktiviteter. 
Beboerne får mere selvstændig og uafhængighed   
dagligdag og en følelse af frihed.

Blindecenter Bredegaard
 
Lindelyvej 5, Fredensborg



Statiske beskeder er 
information om hvordan 
fx bygningen, etagen og 
rummene er indrettet og 
hvilke mulighed der er på 
bestemte steder. Statiske 
beskeder ændrer ikke fra 
dag til dag

Bygningen
I Handicaporganisationers Hus bor de fleste 
af Danske Handicaporganisationers 33 
medlemsorganisationer, som repræsenterer 
330.000 medlemmer. Huset er prisbelønnet som 
verdens mest tilgængelige kontorbyggeri. På 3. 
sal har Dansk Blindesamfund hovedkontor. Her 
er både ansatte og besøgende, der er blinde 
og svagsynede. De færdes ligesom alle andre 
på kontorerne, mødelokalerne og kantinen mv. i 
Handicaporganisationernes Hus.

Setuppet
Dansk Blindesamfund har opsat 25 beacons 
i fordelt på egen etage og stueetagen i 
Handicaporganisationers Hus. Blinfo beskederne 
er primært udformet som statiske (faste, ikke-
skiftende) informationer, der gør det muligt for 
besøgende at få oplyst, hvor de befinder sig, 
samt hvilke muligheder, der er på det sted de er.

Værdien
Blinfo har øget tilgængeligheden for 
blinde og svagsynede, der besøger 
Handicaporganisationers Hus. Blinfo gør det 
muligt for brugerne at få “talende skilte” på 
smartphonen om hvor fx toiletterne er, at man 
er ved elevatoren, og menuen i kantinen. Med 
Blinfo i bygningen har brugerne mulighed for 
selvstændigt at færdes og få informationer om 
hvor de er i, og hvilke udvalgte faciliteter, de er i 
nærheden af - uden at skulle spørge om hjælp.

Handicaporganisationernes 
Hus  

Blekinge Boulevard 2, Taastrup



Serviceplan og support

Med udgangspunkt i resultaterne af vores tidligere 
testforløb har vi en serviceplan, der sikrer, at vores 
kunder har et Blinfo system, der virker. 

Vi følger altid telefonisk op på kunder og sikrer den 
rette service med hensyn til udbyttet af Blinfo systemet 
samt status på brugen af web administrationen til 
beskederne. På aftalte datoer sender vi ydermere en 
pakke med nye batterier samt en servicebesked om tid 
til batteriskift, og hvordan det gøres enkelt.

Når kunder har Blinfo systemet sat op, vil vi sikre os, 
at man er 100 % klædt på til at udforme beskeder, 
sætte beacons op og opdatere informationer i de 
enkelte beskeder til appen. Skriv til os hvis der opstår 
spørgsmål eller behov for anden support.

1 uge 2 mdr. 4 mdr. 8 mdr. 12 mdr.

Telefonisk opfølgning og feed-
back med henblik på brug, 
implementering og udbytte

Telefonisk feedback 
Vi sender batterier og 

servicebesked om 
batteriskift

Telefonisk feedback 
Vi sender batterier og 

servicebesked om 
batteriskift



Web administration og Blinfo appen

Bygningens web administration 
Fra býgningens konto i web administrationen skaber vi 
sammen med bygningejenren et Blinfo setup skræddersyet til 
bygningens og brugernes behov. Man kan enkelt oprette nye 
beacons, udforme Blinfo-beskeder og tidsindstille, hvornår 
bygningens Blinfo-beskeder skal ud til brugerne smartphones. 
Det giver fuld kontrol og overblik over Blinfo i bygningen. 

Blinfo appen
Blinfo systemet består af en iPhone app designet til 
brugere med synshandicap. Blinfo appen kræver ikke 
login og udnytter telefonens indbyggede VoiceOver 
funktion, der automatisk læser Blinfo-beskeder op. 
Blinfo-beskederne er brugernes “talende skilte”.


