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Herr Björn Löfstedt
Eier og administrerende direktør i Index Braille

En kraftig Linux-datamaskin finnes i Index V5-
skriverne. Dette gir en rekke muligheter, inkludert:
• Index-direct-Braille (idB). Du kan konvertere Word/

PDF-dokumenter direkte til punktskrift (Grad 1) 
eller kortskrift (Grad 2). Det er ikke nødvendig å 
kjøpe separat punktkonverteringsprogram.

• En web-app er implementert i skriveren. Den 
gir mulighet for utskrift fra mobilenheter, og vil 
også snart kunne forhåndsvise og redigere filen 
før punktutskrift, vise punktskriverens status og 
innstillinger, samt starte fjernhjelp.

• Acapela-syntetisk tale veileder brukere på en 
rekke ulike språk.

• Skriv ut via Wi-Fi, kablet nettverk eller USB.
• Skriv ut direkte fra en USB-minnepinne, veiledet 

av talehjelp.
• Et intuitivt brukergrensesnitt, med gode tale-

meldinger på tjue språk, gjør brukerne mindre 
avhengig av brukerhåndbøker.

Punktskrivermarkedet er lite. Hvert år produseres noen 
tusen enheter, noe som kun er litt mer enn den årlige 
produksjonen av Lamborghini luksuriøse sportsbil. En 
har mye å vinne ved samarbeid, når en aktør i et lite 
marked.
Siden 2015 har Index samarbeidet med andre 
selskaper som Original Equipment Manufacturer 
(OEM) av punktskriftskrivere ved hjelp av Index-
teknologiplattformen.
Vår reise fortsetter mot vårt mål; ”Punktutskrift skal 
være enkelt”. Du er velkommen til å bli med.

Litteratur er særdeles viktig for en vellykket utvikling. 
Dette gjelder for enkeltpersoner og samfunnet ellers, 
for normalt seende og blinde. Jeg er trist for å måtte 
si at i dag er flertallet av verdens blinde analfabeter. 
Det forringer deres muligheter i livet. For meg er det 
åpenbart at blinde skal ha de samme mulighetene som 
seende.
Index Braille har som mål å forenkle punktskrift, slik 
at punktskriftdokumenter er tilgjengelige for blinde, 
når og hvor de trenger dem. Jeg tror at dette vil føre til 
en høyere leseferdighet blant blinde og et høyere antall 
vellykkede blinde personer.
Jeg er stolt av å introdusere FanFold-D V5, en 
viktig milepæl for å modernisere det tradisjonelle 
produktmarkedet for punktskrift. Den utmerkede 
kvaliteten, de attraktive funksjonene, det enkle 
vedlikeholdet og konkurransedyktige priser gjør den til 
en standard for høyhastighets traktormatet punktskriver 
i mange år framover. Med den nye FanFold-D V5, 
BrailleBox V5, Everest-D V5 og Basic-D V5 Index 
Braille- er porteføljen av punktskriver komplett og 
dekker alle markedets behov.

Endelig trådløs punktutskrift



www.indexbraille.com

FanFold-D
Høyhastighets traktormatet punktskriver

• 1000 sider / time
• Lavt støynivå
• Fjernstøtte via Internett
• Høyoppløselig taktilgrafikk
• Enkelt vedlikehold på stedet
• Smart brukergrensesnitt

FanFold-D V5 er den nye høyhastighet punktskriveren for produksjon, 
basert på den velprøvde BrailleBox V5-teknologien. Den kombinerer 
utmerket punktkvalitet, høy hastighet, lav vedlikeholdskostnad og 
konkurransedyktig pris.
Konstruksjonen av FanFold-D er enkel. Den benytter de samme 
pregemodulene og elektronikk som BrailleBox, matemetoden til Basic-D, 
og løsningen for støyreduksjon til Index Acoustic Hoods. Kombinasjonen 
av disse enkle prinsippene fører til et utmerket produkt, den beste 
tradisjonelle punktskriveren som noensinne er produsert.
FanFold-D leveres på en pall, klar til bruk ut av esken.



Basic-D
Pålitelig klassiker for traktor papir
HMS-artnr: 233204

• 310 sider / time
• Kompakt størrelse og lett vekt
• Brukerdefinert papirformat
• Utskrift fra mobile enheter
• Traktormatet, den mest pålitelige
   metoden for papirmating.

Basic-D V5 er en bærbar og kraftig punktskriver, med traktormating av 
papir. Dens ekstraordinære ytelse og meget konkurransedyktige pris gjør 
den til den mest solgte punktskriveren i verden.
Traktormating gir jevn papirhåndtering og problemløs utskrift time etter 
time.
Den kompakte utformingen av Basic-D passer til ethvert skrivebord. Den 
er perfekt for punktutskrift i alle former, i umiddelbar nærhet.

www.indexbraille.com



Everest-D
Fleksibilitet på enkeltark
HMS-artnr: 233205

• 400 sider / time
• Høyoppløselig taktilgrafikk
• Automatisk utskrift med tanke
   på innbinding
• Brukerdefinert papirstørrelse
• Utskrift fra mobile enheter

Everest-D V5 tilfredsstiller et bredt spekter av brukere, fra personlig bruk 
til omfattende produksjon av punktskrift. I flere tiår har Everest-D vært den 
mest solgte enkelark punktskriveren på markedet.
Med fleksibiliteten til den justerbare arkmateren og brukerdefinert 
papirlayout, kan Everest-D prege punktskrift på nesten alle slags papir, 
visittkort, etiketter eller tynn plast. Den unike arkmateren gir stabilitet på 
enkeltark. Utforsk mulighetene til en av de mest populære punktskriverne. 

www.indexbraille.com



Støydeksler
For Everest-D og Basic-D V4/V5
For Everest HMS-artnr: 202246, For Basic HMS-artnr: 136258

www.indexbraille.com

• Utmerket støyreduksjon
• ventilasjon ved hjelp av viften 
   i punktskriveren
• lyddemper ved ventilasjon 
  og kabelgjennomføringer
• Leveres klar til bruk

Basic støydeksel V4/V5 er utstyrt med en 
mekanisme for papirkutting, reduserer støynivået til 
63 dB (A) og holder for opptil 100 ark.

Everest støydekselV4/V5 støtter papirformat opptil 
A3 eller 11x17 tommer papir, reduserer støynivået 
til 58 dB (A) og har en full arkmater på ca. 50 ark 
papir.



www.indexbraille.com

BrailleBox
Høyhastighets papirkutter

• 900 sider / time
• Optimalisert for innbinding
• Motorisert papirskuffe
• Høyoppløselig taktilgrafikk
• Utskrift fra mobile enheter

BrailleBox V5 er en høyhastighets punktskriver for kutting av papir. Den er optimalisert for produksjon av 
punktbøker i hefteformat på A3 eller 11x17 tommer papir. Den grunnleggende teknikken er videreutviklet 
siden BrailleBox V4 ble introdusert i 2011, noes om har gitt V5-modellen enda bedre holdbarhet. Siden 2012 
har BrailleBox vært den mest solgte produksjonspunktskriver på markedet.
BrailleBox er tildelt fem internasjonalt anerkjente designpriser. Den utmerkede designen gjør den 
brukervennlig i alle detaljer. Den vellykkede BrailleBox-designen med åpne glassområder, mørke og lyse 
farger og merkede aktive overflater er nå implementert på alle Index-punktskrivere.
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Indeks-direkte-punktskrift (idB)
• Utfører sort -til-punkt konvertering, formaterer punktsiden og legger til   
  sidenummering automatisk. 
• Punktoversettelsen kan være til litterær fullskrift (Grad 1) eller kortskrift (Grad 2).  
• Støtter mer enn 140 språk.  
• IdB er gratis. Ingen registrering eller lisens kreves.

Nettgrensesnitt
En web-app blir tilgjengelig når punktskriveren er koblet til nettverket ditt.

• Åpne appen ved å skrive punktskriverens IP-adresse i nettleseren. 
• Støtter en hvilken som helst enhet som er koblet til ditt nettverk: mobiltelefon,
  iPad, laptop og datamaskin.  

     • Støtter alle store nettlesere, for eksempel Chrome og Firefox.  
     • Skriv ut punktdokument fra .doc .docx .txt og pdf.  
     • Overvåk punktskriverens status eksternt.

Trådløs tilkobling
• Følger standard kommunikasjonsprotokoll.  
• Dobbelbånds Wi-Fi-støtte 
• Bluetooth.

USB minne
Sett inn en USB-minnepinne i USB V5-skriveren.

• Skriv ut direkte i punktskrift.  
• Oppgrader skriverens firmware.  
• Sikkerhetskopiere og gjenopprette personlige oppsett.  
• Syntetisk taletilbakemelding som veiledning for brukere.

Smart brukergrensesnitt
• Kontrollpanel merket med både tekst og punktskrift.  
• Lignende menystruktur som hos de fleste smarteenheter.  
• Flerspråklig veiledning med talesyntese.  
• Interaktivt brukergrensesnitt.

idB

For ytterligere informasjon og hjelp, kontakt:

ProVista AS  
Nils Hansensvei 20 

0667 Oslo 
Tel +47 22 69 61 00 

Hjemmeside: www.provista.no


