
In Nederland zijn 126.000 senioren 
(mensen van 75 jaar of ouder) die 
hooguit een keer per maand contact 
hebben met familie en vrienden.

Wij hebben KOMP 
ontwikkeld om alle 
generaties te laten 
deelnemen aan 
digitale communicatie.

Developed in collaboration with

Wat is KOMP?

KOMP is een computer met één knop, die generaties verbindt. Alles wat je nodig hebt om aan 
de slag te gaan, is internet en stroom. Wanneer KOMP is klaargezet in het huis van de gebruiker, 
kan diegene foto’s, berichten en videogesprekken ontvangen van de smartphones en tablets 
van familieleden.

noisolation.com
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1. 17-inch hoog contrast scherm 
zonder touch

2. Helder en luid geluid
3. Camera met wijde hoek
4. Microfoon
5. LED-indicator
6. Slechts één knop voor volume 

en aan-/uitzetten
7. WiFi- en Bluetooth- 

configuratie

Ontwikkeld voor senioren

Veel senioren hebben verminderde  
motorische vaardigheden en droge  
vingertoppen, en de technologie die speciaal 
voor deze groep is ontwikkeld, is beperkt. 
KOMP is gemaakt voor senioren, en samen 
met senioren. KOMP komt met een hoog 
contrast scherm, en heldere en luide audio. 
Hierdoor is het makkelijk om de inhoud te 
zien en degene die belt te verstaan. KOMP 
heeft geen touchscreen en slechts één knop, 
waarmee zowel het volume als het aan- en 
uitzetten wordt bediend.

Veilige verbinding en opslag

Privacy is altijd één van onze belangrijkste 
speerpunten – om ervoor te zorgen dat 
zowel gebruiker als familie zich op zijn 
gemak voelt bij het gebruik van KOMP. 
Data wordt niet voor lange termijn  
opgeslagen, tenzij de verzender ervoor 
kiest. De verzender bepaalt namelijk hoe 
lang foto’s worden weergegeven. 
Videogesprekken kunnen nooit worden 
opgenomen en de stream is end-to-end 
versleuteld. Dit betekent dat niemand 
anders dan de KOMP-gebruiker en de
familieleden die via de app verbonden zijn, 
de foto’s en berichten kunnen zien.

Familie-app

De KOMP-app verbindt (klein)kinderen en 
hun (groot)ouders. De app zorgt ervoor dat 
je content kunt versturen naar de KOMP(s) 
waarmee je verbonden bent, videogesprek-
ken kan voeren, en de content en instellingen 
op de KOMP(s) kunt aanpassen.De app 
is alleen voor de verzenders; de KOMP- 
gebruiker heeft genoeg aan de KOMP zelf 
om deel te nemen aan de communicatie.

KOMP maakt 
communicatie tussen 
generaties makkelijker.


