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SYSTEM TOTUPOINT 

Wstęp 

System TOTUPOINT to system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający 

poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Składa się on ze 

znaczników Totupoint umieszczanych w przestrzeni publicznej, które emitując dźwięk, 

informują użytkownika o swoim położeniu (komunikatem tekstowym lub głosowym). W ten 

sposób znaczniki mogą informować o miejscach użyteczności publicznej, o miejscach 

niebezpiecznych, o nowych (lub tymczasowych) przeszkodach, itp. 

 

 

 

.  

 

www.totupoint.pl 
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Charakterystyka systemu 

Znaczniki elektroniczne systemu TOTUPOINT wraz z OGÓLNIE DOSTĘPNĄ aplikacją 

mobilną „TOTUPOINT” oraz bazą wiedzy umieszczoną w Internecie na stronie 

www.totupoint.pl stanowią unikalne, całościowe rozwiązanie wspierające osoby z 

niepełnosprawnością  narządu wzroku w orientacji przestrzennej.   Funkcjonalność systemu 

wpływa pozytywnie na poziom dostępności i bezpieczeństwa publicznej przestrzeni, a w 

konsekwencji na wzrost  aktywności społecznej i zawodowej wspomnianych osób. 

System jest niezwykle prosty w swojej istocie, a jego efektywność wynika z faktu, że wspiera 

osoby z niepełnosprawnością wzroku wykorzystując zmysł słuchu, będący jedynym przez nie 

posiadanym zmysłem umożliwiającym precyzyjną lokalizację obiektów ze znacznej odległości. 

Bazowanie na tym najbardziej naturalnym sposobie postrzegania otoczenia, maksymalizuje 

poziom zaufania do otrzymywanych ze znaczników informacji. Jest to podstawowym 

warunkiem akceptacji tego rozwiązania przez użytkowników. Twórcy systemu dołożyli 

wszelkich starań, aby był on w najmniejszym możliwym stopniu uciążliwy dla otoczenia i dzięki 

temu jest niemal niezauważalny. 

Znaczniki elektroniczne systemu TOTUPOINT powinny być montowane tam, gdzie trudne jest 

zlokalizowanie obiektów i miejsc przy pomocy tradycyjnych metod lub gdy konieczne jest 

udostępnienie osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku treści tradycyjnie 

publikowanych w wizualnej formie (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.). Znaczniki 

umożliwiają udostępnienie opisowych map terenu, co znacznie poprawia poziom orientacji 

przestrzennej.  Elektroniczna forma przekazu informacji sprawia, że jest on elastyczny i 

podatny na incydentalne zmiany – korzystnie odróżnia się w ten sposób od rozwiązań stałych, 

jakimi są mapy tyflograficzne  i oznakowania wykonane alfabetem Braille’a. 

System TOTUPOINT jest unikalnym projektem opracowanym przez ociemniałego inżyniera 

elektronika, którego wiedza techniczna i znajomość specyfiki funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnością wzroku pozwoliły na dopracowanie szczegółów technicznych o wysokich 

walorach funkcjonalnych.  Z tego powodu, dla możliwie najpełniejszego zaspokojenia potrzeb 

użytkowników, system posiada cztery elementy. Są to: 

1. znaczniki emitujące sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe, oraz udostępniające 

tekstowe treści opisowe; 

2. aktywatory inicjujące emisję sygnałów i komunikatów dźwiękowych; 
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3. bezpłatna, ogólnodostępna aplikacja mobilna dla systemów operacyjnych iOS i 

Android; 

4. baza wiedzy o znacznikach, dostępna swobodnie poprzez Internet w postaci strony 

WWW. 

Podstawowe cechy poszczególnych elementów systemu 

1. Znaczniki elektroniczne 

• zasilanie bateryjne, zapewniające okres czuwania nie krótszy niż 2 lata; 

• wysoka jakość odtwarzanych komunikatów głosowych; 

• system adaptacji głośności do warunków otoczenia i specyficznych, indywidualnych  

wymagań poszczególnych użytkowników; 

• aktywacja automatyczna lub na żądanie, według preferencji użytkownika; 

• udostępnianie treści w formie tekstowej - urządzenia stanowią bezwzrokowo dostępny 

substytut tablic informacyjnych, kierunkowskazów itp.; 

• wielojęzyczność udostępnianych treści pozwalająca w pełni korzystać z systemu 

obcokrajowcom; 

• elastyczność, pozwalająca w łatwy sposób zmieniać Administratorom systemu treści 

udostępniane przez znaczniki (zarówno treści głosowe jak i tekstowe); 

• konfigurowalność, dzięki której możliwe jest ustawienie wielu parametrów pracy 

(głośność, dystans wykrywania, rodzaj tonów sygnalizacyjnych itp.); 

• łatwy montaż niewymagający przygotowywania żadnych instalacji kablowych; 

• możliwość montażu we wnętrzach i na otwartej przestrzeni, odporność na narażenia 

właściwe dla umiarkowanej strefy klimatycznej; 

• mobilność, która w połączeniu ze wspomnianą elastycznością, konfigurowalnością i 

odpornością pozwala łatwo zmieniać przeznaczenie i lokalizację każdego znacznika; 

• skalowalność, dzięki której każdy pojedynczy znacznik rozwija system niezależnie od 

tego jaki podmiot (jednostki władzy terenowej, biznes, osoby prywatne) zainstaluje 

znacznik na swoim obiekcie. 
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2. Aktywatory dedykowane dla osób posługujących się białą laską 

• małe wymiary i masa sprawiają, że jest niezauważalny przy posługiwaniu się białą 

laską; 

• automatyczna lub na żądanie aktywacja (czyli zainicjowanie komunikatu dźwiękowego) 

wykrytych znaczników; 

• czujnik ruchu pozwalający na wydawanie poleceń (np. polecenia aktywacji znacznika) 

za pomocą ruchu ręką, w której trzymana jest laska, czyli bez angażowania drugiej 

ręki; 

• wibracyjna sygnalizacja zwrotna, dzięki której użytkownik informowany jest np. o 

wykryciu przez aktywator znacznika w jego otoczeniu; 

• funkcja kompasu, która radykalnie ułatwia orientację przestrzenną; 

• wbudowany akumulator ładowany z typowej ładowarki telefonicznej (gniazdo Micro 

USB). 

3. Aplikacja mobilna „TOTUPOINT” 

• Aplikacja jest bezpłatna i dostępna dla urządzeń pracujących z systemem 

operacyjnym iOS oraz Android poprzez właściwe dla nich sklepy z aplikacjami; 

• daje możliwość aktywowania znaczników automatycznie lub na żądanie; 

• posiada możliwość prezentacji pobranych ze znaczników treści tekstowych w kilku 

językach – wybór języka dokonywany jest automatycznie lub według preferencji 

użytkownika; 

• możliwość definiowania specyficznych reakcji aplikacji dla poszczególnych 

znaczników; 

• szereg innych ustawień, dzięki którym użytkownik może dopasować zachowanie się 

aplikacji i jej interakcję ze znacznikami do własnych potrzeb. 

4. Internetowa baza wiedzy 

Czwartym, nie mniej ważnym elementem jest strona internetowa www.totupoint.pl, na której 

można znaleźć obszerny opis systemu wraz z przykładami jego zastosowań. Użytkownicy 

mogą poznać listę lokalizacji zainstalowanych już znaczników, zdalnie, bez wychodzenia z 

domu zapoznać się z emitowanymi treściami. Dzięki temu, osoby z niepełnosprawnością 

wzroku mogą przygotować się do planowanej podróży w najbardziej komfortowych dla nich 

warunkach, przed jej rozpoczęciem. 
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Zarządzanie i konfiguracja znaczników 

Do zarządzania znacznikami, konfigurowania znaczników oraz zbierania danych 

statystycznych i diagnostycznych (liczniki użycia, stan baterii itp.) służy specjalnie 

przygotowana platforma dostępna dla Administratorów znaczników przez standardową 

przeglądarkę internetową. Dzięki temu zarządzanie treściami rozpowszechnianymi przez 

znaczniki, zmiana parametrów pracy znaczników a także  nadzór nad ich techniczną 

sprawnością jest niezwykle łatwy i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. 

Obecnie system TOTUPOINT jest jedynym rozwiązaniem o takim zbiorze użytecznych cech, 

a jego funkcjonalność została zweryfikowana w kilku zrealizowanych już projektach 

pilotażowych. Aktualna lista istniejących w publicznej przestrzeni znaczników dostępna jest na 

stronie internetowej www.totupoint.pl . 

Dzięki dobrym opiniom, zaplanowane są kolejne instalacje, a zainteresowanie systemem 

rośnie.  

Posiadamy rekomendację dla wdrażania systemu wystawione przez „Polski Związek 

Niewidomych Instytut Tyflologiczny” z siedzibą w Warszawie oraz przez „Regionalną Fundację 

Pomocy Niewidomym” z siedzibą w Chorzowie. 

Rodzaje znaczników 

Obecnie oferujemy 3 typy znaczników: 

 

 

GZB021-2W – znacznik przeznaczony do instalowania na zewnątrz, w przestrzeni 

miejskiej, posiada możliwość wypowiadania komunikatów głosowych, zasilanie 

bateryjne;  

GWL021-1W – znacznik przeznaczony do instalowania we wnętrzach, do typowej 

podtynkowej puszki instalacyjnej, wymaga doprowadzenia napięcia  

zewnętrznego, posiada możliwość wypowiadania komunikatów głosowych; 

 SWB001 – znacznik miniaturowy, sygnalizacyjny, przeznaczony do instalowania 

w cichych  wnętrzach, zasilany bateryjnie, nie posiada możliwości  wypowiadania 

komunikatów głosowych (posiada wyłącznie sygnalizację tonową). 
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Przykłady 

Szpital MEGRES w Tychach 

 

 

Urząd Skarbowy w Tychach 

 

 

mailto:biuro@pirslab.pl


PIRS Creative Lab Sp. z o.o. 
ul. Twarda 44 

00-831 Warszawa 
 

 

Kontakt:          NIP 951-236-41-58 
Tel. (+48) 515-407-457        REGON 146510222 

e-mail: biuro@pirslab.pl        KRS 0000448627  

Strona 7 z 8 

Dworzec PKP w Tychach 

 

 

Wejście do budynku Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 
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Wejście do Sali konferencyjnej w Polskim Związku Niewidomych w Warszawie przy 
ul. Konwiktorskiej 

 

 

Uwagi końcowe: 

Więcej informacji o systemie znajdziecie Państwo na stronie systemu Totupoint: 

www.totupoint.pl . 

 

Jeżeli mieliby Państwo pytania do systemu TOTUPOINT z przyjemnością i chęcią na nie 

odpowiemy. Kontakt: 

biuro@pirslab.pl 

lub 

PIRS Creative Lab Sp. z o.o. 

ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa 

www.pirslab.pl 
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