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Moj oče (81) je imel demenco in uporaba pametnega telefona je bila preveč 

zanj, veliko pa je gledal televizijo. Vsako uro, vsak dan. Ja, takšen gledalec! 

Dnevna soba je bila njegovo kraljestvo, naslonjač njegov prestol, dragoceni 

daljinski upravljalnik njegovo žezlo. Ta soba je bila ves njegov svet. Še danes 

ga vidim, kako sedi na svojem ljubljenem naslanjaču. Vse, kar sem si želel, je 

bilo, da bi lažje komuniciral z njim in ga preprosto izvlekel iz njegovega 

sanjskega sveta. V SenLab-u smo razvili videokonferenčni sistem za starejše 

za uporabo na tablicah, ki jih podpira naša platforma IoChat, vendar tudi za 

to ni pokazal zanimanja. Edina sprejemljiva naprava zanj je bila njegova 

televizija. Rešitev se je ponujala sama. Najpreprostejša možna 

videokonferenca preko televizije, ki bi jo bil pripravljen in sposoben 

uporabljati tudi moj oče. To bi bil idealen sistem zanj, a na žalost ga ni več z 

nami.  Na trgu je veliko rešitev, a le nekaj resnično uporabnih. Zakaj je temu 

tako, je bila zame vedno skrivnost - dokler nisem sam poskusil. Kompleksne, 

neprimerne za televizor in daljinski upravljalnik, neprimerne za določene 

skupine uporabnikov. Ta problem je še toliko bolj pereč med pandemijo 

COVID-19. 

Rešitev – Daisy TV video konferenčni sistem 

Za tiste, ki imajo težave pri komunikaciji ali nimajo možnosti komunicirati.  

Daisy pomaga mnogim, ki imajo resne komunikacijske težave in olajša 

življenje svojcem. Deluje na televiziji z Android TV box in kamero z 

mikrofonom ter zelo intuitivnim in preprostim uporabniškim vmesnikom. 

Uporabnik lahko med običajno uporabo televizije uporablja in sprejema video 

klice iz svojega fotelja. V skupini, s katerimi komunicira, so samo preverjeni 

prijatelji, družina in (ne) formalni skrbniki, nikogar drugega. Uporaba 

daljinskega upravljalnika se zmanjša na nekaj tipk (GOR, DOL, LEVO, DESNO, 

OK, NAZAJ). 

Daisy je na voljo v dveh različicah: osebna (uporabnik z lastnim TV 

sprejemnikom) in deljena - domovi za ostarele, bolnišnica ali druge ustanove 

(več uporabnikov deli TV sprejemnik). Uporabniki domov upokojencev 

uporabljajo osebno NFC kartico za hitro prijavo / odjavo. 
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“Navdihnjeno od in posvečeno 

najbolj čudoviti, pametni, prijazni 

in sočutni osebi, ki sem jo imel 

čast poznati in ljubiti. Tisti, ki je 

rešila veliko ljudi, med njimi tudi 

mene in mojo najstniško hči. 

Osebi, ki zdaj dobi vse, kar 

potrebuje, a nič, kar si resnično 

želi.” 

J.L. 
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Na drugi strani prijatelji, družina in (ne) formalni skrbniki uporabljajo naš 

brezplačni odjemalec IoChat, ki je na voljo na Googlu Play (Android), Apple 

trgovini z aplikacijami (iOS) ali kot povezava do brskalnika. 

IoChat je varna komunikacijska platforma, ki jo uporabljajo različne vrste 

organizacij. 

Občutljivi podatki so izključno pod vašim nadzorom. 

Potrebna oprema: 

- TV sprejemnik, 

- Android TV box*, 

- video kamera, 

- NFC bralnik (samo za domove za ostarele z več uporabniškimi nastavitvami). 

* Android TV box je majhna medijska naprava, povezana s TV sprejemnikom, ki 

predvaja filme, TV oddaje in aplikacije, kot je Daisy. Kupite ga lahko povsod – običajna 

cena je 60€. Pred nakupom se nujno posvetujte s ponudnikom storitve. 

 

Daisy se uporablja v H2020 projektu  

Pharaon - pilotne raziskave za zdravo in aktivno staranje. Splošni cilj projekta 

Pharaon je ustvariti resnično pametno in aktivno življenje za starajoče se 

prebivalstvo Evrope. Gradil bo na integriranih in visoko prilagodljivih ter med 

seboj povezanih odprtih platformah, naprednih storitvah, napravah in 

orodjih, vključno z internetom stvari (IoT), umetno inteligenco, robotiko, 

računalništvom v oblaku, pametnimi prenosljivimi elektronskimi napravami, 

masovnimi podatki in pametno analitiko. 

Raziskovalni in inovacijski program Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s 

sporazumom o dodelitvi sredstev 857188. 

Daisy se uporablja kot pred pilotna Pharaon rešitev za preprečevanje 

socialne izolacije med pandemijo korona virusa v domu upokojencev Izola. 

 

TV video konferenčni 

system za tiste, ki imajo 

težave pri komunikaciji  

 

ali nimajo možnosti 

komunicirati.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Navdihnjeno od in posvečeno 

najbolj čudoviti, pametni, prijazni 

in sočutni osebi, ki sem jo imel 

čast poznati in ljubiti. Tisti, ki je 

rešila veliko ljudi, med njimi tudi 

mene in mojo najstniško hči. 

Osebi, ki zdaj dobi vse, kar 

potrebuje, a nič, kar si resnično 

želi.” 

J.L. 

 

daisy.iochat.io 

Daisy 
 

 


