TECHNOLOGIE TÍSŇOVÉ PÉČE
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Jak technologie Tísňové péče funguje?
Na základě vašich potřeb a možností navrhneme způsob komunikace a příjmu stávajících
zařízení a vybereme také nová zařízení, která doplní vaší nabídku. Jsme schopni provozovat
technologii v našem CLOUDu (včetně site recovery) a pro vás bez provozních starostí nebo
navrhneme řešení s umístěním ve vašich prostorách. Technologie pracuje v režimu
server-klient, kdy komunikace mezi serverem a klientskými pracovišti je TCP/IP. Pracujete se
dvěma základními konzolami - Monitorovací konzolí a DataEdit konzolí.

MONITOROVACÍ KONZOLE

DATA EDIT KONZOLE

Především pro dispečery PCO.
Vyniká jedinečným řešením práce s poplachy.

Zejména pro správce PCO.
Nabízí rozšířenou definici a správu objektů.

Přímá komunikace dispečera s klientem

Kopírování objektu ze šablony

Karta klienta

Dělení do skupin

Evidence záznamů a úkolů ke klientovi

Import a export předloh

Historie zařízení
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Koncová zařízení Tísňové péče
Nabízíme výhradně prověřená zařízení evropských výrobců, která jsou určena již od vývoje
pro seniory a jejich specifické potřeby. Věříme, že je to jediná správná cesta.

Telefon NOVO
Špičkové a prověřené zařízení je určeno pro seniory, kteří se
pohybují zejména v rámci svého bytu nebo domu. Kombinace
pohybového čidla a náramku umožňuje kontrolu nepohybu.
Zmáčknutí Panik tlačítka umožňuje zahájení oboustranné hlasové
komunikace s dispečinkem. Velmi výkonný reproduktor a mikrofon umožňují komunikaci v rámci celého bytu. Ve své kategorii je
jasnou jedničkou.

Telefon DORO
Skvělý pomocník pro aktivní seniory. Umožňuje standardní funkce
telefonu rozšířené o Panik tlačítko, včetně základního měření pulzu
a krevního tlaku. V případě zmáčknutí Panik tlačítka přijme PCO
software poplachovou zprávu s polohou zařízení a je iniciováno
automatické hlasové spojení s dispečinkem.

SmartTrack
Tracker je určen pro aktivní seniory. Umožňuje zaslání Panik zprávy
a oboustrannou hlasovou komunikaci. Lze naprogramovat tři tlačítka jako rychlou volbu volání (rodina nebo přátelé).

EasyTrack
Základní tracker pro přivolání pomoci Panik tlačítkem. Vhodné pro
aktivní seniory, kteří nevyžadují standardní Tísňovou péči, ale chtějí
mít možnost přivolání pomoci při výkonu svých aktivit (sport, turistika apod.)
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