“

SMART PAGING APP IP

Plaats onafhankelijk gegarandeerd in contact
met je cliënt”
Is uw huidige systeem aan vervanging toe, start u een
kleinschalige of tijdelijke woonvorm? Dan is een alarmeringssysteem wenselijk. Vanuit uitdagingen in de zorg en veranderende
techniek bent u op zoek naar een flexibel, schaalbaar systeem
dat bovenal gebruiksvriendelijk is.
De meeste systemen in de markt zijn ontworpen voor middelgrote tot grote zorglocaties. De systemen zijn voorzien van de
nieuwste technieken en de functionaliteit sluit perfect aan op de
zorg. Echter zijn de installaties gebouw gebonden en daardoor is
de investering voor een dergelijk systeem hoog. Daarbij functioneert het systeem alleen binnen de muren van de locatie.
Wellicht is een dergelijke hoge investering voor uw organisatie
niet wenselijk of haalbaar waardoor u wordt gedwongen om te
bezuinigen op functionaliteit.
Speciaal voor kleinschalige organisaties en woonvormen heeft
Van Breda nagedacht over een flexibele oplossing waarbij
tegelijkertijd toch gebruik gemaakt kan worden van alle
nieuwste technieken.
De flexibele oplossing die Van Breda BV u biedt is de Smart
Paging App IP. Deze IP variant is ontworpen om te
functioneren op basis van een Smartphone met Wi-Fi en/of
mobiel data abonnement. Ook voor een tijdelijke oplossing kan
ons concept perfect ingezet worden en is het mogelijk het
systeem mee te verhuizen.

Het SMART PAGING IP concept
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“

SMART PAGING APP IP

Onderdeel van het flexibele
Albireo concept”

Onze centrale server, de INEX500, krijgt via internet een
koppeling met de berichten server van Google, om de
koppeling met het openbare net te realiseren. In plaats van
kostbare gebouw gebonden installaties wordt gebruik gemaakt
van het openbare net.
Alarmering over het openbare net zorgt ervoor dat u plaats
onafhankelijk alarmen kunt ontvangen en opvolgen, ook
wanneer u zich buiten de locatie bevindt.
In de meest ideale situatie wordt er op de locatie gebruik
gemaakt van Wi-Fi voor het alarmeren (Paging over Wi-Fi) en
daar waar geen Wi-Fi aanwezig is wordt automatisch
overgeschakeld naar 3G/4G.
Dit betekent flexibiliteit met betrekking tot:
• De keuze van toestellen;
• De grootte van het systeem (aantal toestellen);
• De keuze voor een provider;
• De keuze voor het gebruik van Wi-Fi voor alarmering.

De Smart Paging App IP stelt zorginstellingen in staat om over te stappen naar moderne en betaalbare smartphone technologie voor
alarmopvolging, waarbij relevante informatie om meteen beslissingen te nemen direct voorhanden is.
Met de Smart Paging App is het voor de zorgmedewerker mogelijk om (nog) gerichter te handelen, waardoor looptijden aanzienlijk
worden verminderd. Er blijft meer tijd over voor persoonlijke aandacht voor de cliënt en de doelmatigheid van de zorg gaat omhoog
ondanks een toenemende werkdruk en complexere zorgvraag.
De Smart Paging App IP voorziet de medewerker van alle informatie voor snelle afhandeling van acute alarmsituaties. Bediening is
zeer eenvoudig, met één veeg op het scherm kan men het alarm openen, bekijken en afhandelen.

Wilt u meer weten over SMART PAGING APP IP? Vraag dan geheel vrijblijvend een demo bij ons aan!
Van Breda BV
Mercuriusweg 19-21
6971 GV Brummen
Tel. 0575-568100
Fax 0575-561615

Voor meer informatie:
www.vanbreda.nl

