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SMART PAGING APP
Product:
Kenmerken:
		
		
		
		

SMART PAGING APP
Alarm-bericht op smartphone
Overzichtelijke weergave van
alarmen
Intuïtief gebruik
Kan voldoen aan NEN2575

Een toenemende werkdruk en een complexere
zorgvraag, hoe kan nog steeds dezelfde kwaliteit zorg
geleverd worden in deze vaak hectische omgeving?
Om hierop te anticiperen is het voor zorgmedewerkers
van cruciaal belang om bij een alarmoproep direct over
de juiste informatie te beschikken.
Veel zorginstellingen maken al gebruik van paging
systemen met spraakcommunicatie, maar het scherm
is te klein om gedetailleerde informatie weer te geven.
Wanneer een cliënt bijvoorbeeld niet in staat is om
goed te communiceren, mist men belangrijke gegevens.
Met onze Smart paging app kunt u over deze informatie
beschikken, gewoon op uw smartphone.

“

SMART PAGING APP

Paging & communicatie, direct
op uw smartphone”

Naam, adres, medicatiegegevens, zelfs de exacte alarmlocatie wordt in het scherm getoond. Hoe completer
de informatie, des te beter een zorgmedewerker kan
inschatten hoe te handelen.
Van Breda heeft haar software onafhankelijk van de
hardware ontwikkeld. Het voordeel hiervan is dat we
niet toestelafhankelijk werken. U bent niet gebonden
aan één leverancier met één type toestel, de toestellen
kunt u zelf aankopen waar u wilt.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Server:			
Besturingssysteem:
Hardware smartphone:
Schermresolutie:		

INEX 500
Android 4.1 en hoger op smartphone
1GHz Dualcore processor, minimaal 1GB DDR werkgeheugen, 4GB HD
800x480

Functies
Onze paging apps zijn leverbaar in twee varianten:
Smart paging app
• Ontvangst van paging-berichten op smartphone.
• Bediening met één veeg over het scherm.
• Verschillende oproeptonen per type melding.
• Verschillende prioriteiten per type melding.
• Automatisch oplichten van scherm bij binnenkomend paging-bericht.
• App komt automatisch op de voorgrond bij binnenkomend paging-bericht.
• Uitgebreide informatie bij een melding (soort alarm, locatie, cliëntnaam, etc.).
• Alarmlijst met onderscheid in actuele en afgehandelde meldingen.
• Automatische sortering van meldingen op tijdstip van melding.
• Direct een spreek-/luisterverbinding opbouwen vanuit alarmlijst.
• Oproep op afstand in de wacht zetten of afstellen via smartphone.
• Actieve bewaking van oproepen (in combinatie met de INEX 500 alarmserver).
• Kan voldoen aan NEN2575 voor stille ontruiming.
• Vrije toestelkeuze (Android 4.1 of hoger).
• Geschikt voor Wi-Fi, Private GSM netwerken en gebruik via het openbare net.
• Remote beheer voor service op afstand mogelijk, mits smartphone root-rechten ondersteund.
Video paging app
Na alarmering even een blik in de kamer kunnen werpen? Een videoverbinding met de zorgvrager is eenvoudig
op te bouwen met een uitbreiding op de bestaande paging app én biedt direct zicht op de situatie.
Alle functies gelijk aan Smart paging app met onderstaande toevoegingen:
• Videocommunicatie via smartphone vanaf Android 4.1 en hoger.
• Gecomprimeerde videobeelden, waardoor minder bandbreedte benodigd is.
• Beeld en spraak lopen synchroon (real-time).
Uitbreidingsmogelijkheden:
• Live beelden bekijken bij het genereren van een alarm.
• Terugkijken van beelden naar aanleiding van een alarm (alleen in combinatie met uitbreiding live beelden
bekijken).

Wilt u meer weten over onze paging apps? 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

