Mobiele Alarmering

Mobiele Alarmering
Het behouden van bewegingsvrijheid buitenshuis is voor vele ouderen en hulpbehoevenden
van groot belang. Maar wanneer ongemakken om de hoek komen kijken zoals vergeetachtigheid
of wankelheid kan dit voor onzekerheid zorgen bij de persoon zelf en de directe omgeving.
Door inzet van Mobiele Alarmering kan een stuk gecontroleerde veiligheid worden geboden.
Een geruststellende gedachte voor elke betrokkenen.
Door het GPS signaal valt nauwkeurig na te gaan waar de persoon zich buitenshuis bevindt.
Deze GPS gegevens kunnen op elk gewenst moment van de dag worden nagegaan, dus niet
alleen in geval van een noodsituatie. In het geval een alarmoproep is gemaakt, zal direct een
melding verschijnen op de smartphone van de vooraf ingestelde contactpersoon. Het is ook
mogelijk om de melding direct door te schakelen naar een alarmcentrale.
Na ontvangst van een alarmoproep is het mogelijk een spreek-luisterverbinding tot stand brengen.
Al deze componenten tezamen zorgen ervoor dat tijdige interventie mogelijk wordt gemaakt door
inzet van Mobiele Alarmering.

De voordelen van Mobiele Alarmering op een rij:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vrijheid en zelfstandigheid.
Geofencing (veilige zones).
Locatiebepaling a.d.h.v. GPS signaal.
App op smartphone.
Gebruiksvriendelijk.
Spreek- luisterverbinding.

✓ Device is handzaam.
✓ Transparante kosten.
✓ Koppeling met
contactpersonen/alarmcentrale
(zelf nader te bepalen).
✓ Alarmhistorie raadplegen middels app.
✓ Automatische notificatie batterij
laagmelding.

Bent u geïnteresseerd in onze mobiele alarmeringsoplossing? Laat het ons weten en wij komen graag
bij u langs voor een live demonstratie.

Intercares Nederland B.V.
Intercares Nederland B.V. is een leverancier gespecialiseerd in het bieden van intra- en extramurale
zorgoplossingen. Onze missie is “De kwaliteit van leven voor ouderen en hulpbehoevenden te
verbeteren door inzet van slimme en de juiste zorgoplossingen”. Intercares Nederland B.V. biedt meer
dan 10.000 eindgebruikers en meer dan 100 woonzorglocaties door heel Nederland eigentijdse
zorgoplossingen.
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