
 

 
Communicator by Milla Says  

Milla Says Communicator er skreddersydd bruker selv skal kunne kommunisere med de 
rundt seg. Milla Says Communicator blir en “protese funksjon” for brukerens kommunikasjon 
og hjelper bruker å lettere gjøre seg forstått.  Softwaren Milla Says Communicator er kun 
tilgjengelig gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. 

Milla Says Communicator er en digital kommunikasjons-bank spesielt tilpasset brukere/ barn 
som trenger Alternativ og Supplerende Kommunikasjon, hvor tegn, gester og 
kroppsbevegelser er en del av deres nærkommunikasjon. 

Ved bruk av Communicator-appen navigerer bruker selv ved hjelp av bilder til film for tegnet 
de ønsker å formidle. Bilder og tegn i appen er basert og hentet fra brukers egen database 
fra Milla Says. 

 

 

 

 

 
 



 

 
Milla Says kommuniksjonspakke 

- Milla Says Communicator er barnets egen app for kommunikasjon! 
 

Milla Says Communicator 

● Kategorier - Vist med bilde og tekst 
● Ord – Vist med bilde og tekst 
● Tegn – Film og lyd 

● Foreldrekontroll i egne innstillinger. 

● Offline-modus 

 

Milla Says databasen  

● Personlig tegnbank 
● Kartleggingsmodul 
● Samhandlingsplattform 

 

Inkludert i leveranse 

● Inntil 5 års tilgang. 

● Support og opplæring inkludert. 

● Lagring av data. 

● Kostnadsfritt oppgraderinger av Milla Says og Milla Says Communicator. 

Programvaren kan leveres med valgfri iOS enhet 

● Se HMS nummer under avtalesortiment på www.aison.no eller kontakt Aison v/ 
Torbjørn Ulgenes +47 915 62 488 | torbjorn.ulgenes@aison.no 

Programvaren med iOS enhet kan leveres med valgfritt deksel 

● Se HMS nummer under avtalesortiment på www.aison.no eller kontakt Aison v/ 
Torbjørn Ulgenes +47 915 62 488 | torbjorn.ulgenes@aison.no 
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Serversikkerhet 

- Milla Says Communicator 
 

● Communicator har egen server som er isolert i fra Milla Says hovedserver 
for ekstra sikkerhet.  

● Server kjører på sky-løsning med brannmur og ddos beskyttelse integrert. 
Adgang er begrenset til kun port 22 (SSH for administrering, login kun med 
PEM sertifikat) og port 443 (HTTPS) for kommunikasjon med klient og 
hovedserver. 

● Ingen persondata eller annen sensitiv data lagres på Communicator server. 

● Det er ingen pålogging i selve Communicator klienten. Barnet/ bruker har 
enkel og direkte tilgang til sin app. Tilgang, kontroll og evt deaktivering 
styres fra konto-innstillinger i egen foreldrestyrt innlogging på web. 

● Server logger kun siste IP og tidspunkt for kontakt med klient samt antall 
ganger klient har koblet til server. 

 

Vi er tilrettelagt og utviklet for GDPR (General Data Protection Regulation). Dette er viktig 
og alle digitale løsninger må sørge for å følge disse kravene.  

For bestilling eller mer informasjon om Milla Says kommunikasjonspakke og Milla Says 
Communicator, kontakt: 

Aleksander Helmersberg 
Daglig Leder  

Tlf:   919 04 209
E-post: aleksander@millasays.com  
Web:   millasays.com   

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 


