Uitbreidbaar tot 1 systeem voor veilig & zelfredzaam thuis wonen.
Inclusief service & dienstverlening. Uw organisatie ontzorgd.
Thuisalarmering

Dwaaldetectie

Alarm

Compleet en goed beheersbaar

Mobiele Personenalarmering 24/7
Koppeling met de
zorgcentrale
van uw keuze.

- Full IP oplossing + via telefoonlijn.
- Uitstekende spreek-/luisterverbinding.
- Optie voor reminders en andere meldingen.
- Realtime op afstand te beheren.
- Instelbaar naar wie de signalering gaat.
- Signalering opeenvolgend instelbaar.
- Inclusief meldkamer, full service en hardware.
- Open protocol dat via API is te koppelen.
- Keus uit halskoord of polsbandje.

- Compacte zender met alarmknop.
- Oplaadpunt voor de zender.
- Kan aan sleutelbos worden bevestigd.
- Unieke locatiebepaling: zien waar iemand is.
- Tijdens de montage ook de tijd om systeem te oefenen.
- Direct contact met uw contactpersonen of een meldkamer 24/7.
- Instelbare veilige zones: geofencing.

2. Behandelaren
- beeldconsult
- digitale wachtkamer en wachtrij
- voorkomen no-show: per direct in call
- uitleg en informatie op afstand geven
- ondersteunen fysio, logopedie, geriatrie
- op de persoon verfijnde functionaliteit

1. Ambulante teams
- medicijn- en wondcontrole
- begeleiden op afstand: instanties bellen,
gezond eten, medicijn inname, post, enz.
- onderling (zelfsturend) team overleg
- extra zorgmomenten geven
- snel bij escalatie op afstand aanwezig

3. Receptiezuil
- nieuwe efficiënte werkwijze
- voor bewoners en bezoekers
- locatiebepaling en taalkeuze vooraf
- centraal te regelen
- snel bijschakelen van derden
- flexibel te bemensen
- maatwerk qua ontwerp

4. 24/7 Zorgcentrale

7. Woongroep scherm

- via persoonlijk profiel situatie inschatten
- voorkomen onplanbare en nachtzorg
- begeleiding/controle medicijn inname
- back-up voor zorgteams
- wachtrij en doorschakelen
- derde, zoals arts, bijschakelen

Beeldzorg

- contact met familie/verwant
- bij ziekte cliënt op afstand begeleiden
- 24/7 gemak, contact & veiligheid
- begeleider ruggespraak met zorgcentrale
- meekijken bij medicatie- en wondcontrole

5. Deurintercom
6. Thuis begeleiding
- ondersteuning zelfredzaamheid
- voorkomen vereenzaming, ook bij zorgmijders
- aanreiken dagstructuur en preventieve info
- spellen en vermaak als radio/tv/kerktelefoon
- informeren en verbinden mantelzorg/verwant
- functies bij dementie

- zien wie er bij de voordeur staat
- op afstand voordeur kunnen openen
- maaltijd keuze aangeven
- facilitair; zoals aangeven verstopping
- in contact blijven met partner thuis

Sleutelkluis

Leefstijlmonitoring

De beste en veiligste oplossing

Realtime inzicht: geen systeem aanname

- Clavisio Smart.
- De enige met de hoogste kwalificatie SKG*** en Politiekeurmerk.
- 100% controle over wie wanneer gebruik maakt van de sleutelkluis.
- Geen bouwkundige aanpassingen aan de deur.
- Extra zwaar inbraakwerend.
- In principe 1x per vijf jaar accu vervanging.
- Via database te koppelen.
- Volledige controle via App.
- Inclusief compleet medewerkers beheersysteem.

- Nieuwe versie Livind: te koppelen aan bekende zorgcentrales als UMO.
- Realtime te volgen via smartphone, tablet en computer.
- Echt alle activiteiten zien. Geen aannames van ‘zelflerend’ systeem.
- Dwaaldetectie via melding verlaten van de woning.
- Kan aangevuld met Dwaaldetectie inclusief geofencing: punt 3.
- Door mantelzorgers en zorgmedewerkers ook zelf in te stellen.
- Zelf te bepalen geautomatiseerde meldingen.
- Low battery meldingen.

Koppeling met uw ECD:
Zorgmedewerker op eigen tablet
en de cliënt met supereenvoudige
Simpel-versie.

NIEUW: nu uit te breiden naar de Slimme Optische
Sensor Light voor thuis!

Hegedyk 9 8601 ZR Sneek www.mobilea.nl info@mobilea.nl (0515) 700 290
Veilig conform eisen zorg. Opgezet en gemanaged conform ISO 27001, NEN 7510 en AES encryptie voor beveiligde verbinding. Hosting in Europa.
Alle componenten worden actief gemonitord en vele soorten rapportages zijn mogelijk.

