INSTITUTIONER

INTELLIGENTE
TRÅDLØSE
KALDESYSTEMER
Det intelligente valg, der øger trygheden for borgere, pårørende og personale

INSTITUTIONER

Enkelt, fleksibelt og billigt
IntelligentCARE er et intelligent, trådløst kaldesystem, der nemt kan installeres på alle institutioner.
Med IntelligentCARE får du en enkel og fleksibel løsning, som er baseret på et åbent system
og derfor kan kommunikere med over 1000
andre produkter.
Alle produkter er trådløse med en garanteret
batterilevetid på min. et år.
Produkterne er enkle at anvende, de kan installeres af alle og kombineres efter behov.

Solrød kommune
IntelligentCARE er allerede installeret i over
6000 enheder hos private, institutioner og
hospitaler i Danmark og udland.
Plejecenter Christians Have med 117 individuelle boliger valgte i 2016 IntelligentCARE, som
deres nye kaldesystem. Plejechef i Solrød
Kommune, Kirsten Bjerregaard Andersen,
forklarer:
”Vi skal tænke velfærdsteknologi ind, og det her er
velfærdsteknologi på en meget simpel måde”.
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Eksempel på IntelligentCARE på plejecenter
Bevægelsessensor

Netværk

Sengesensor

Badeværelse

Soveværelse
Bevægelsessensor

Bolig
Kontor

Personalerum

Dørsensor

Dørlås

Netværk

Trådløst med
batteribackup.

Intelligent dørlås

Kan anvendes som lås
på døre, medicinskabe, branddøre og som
demenssikring.

Stue

Dørsensor

Registrer om døre,
vinduer, skabe m.m.
åbnes og lukkes.

Øvrige produkter
Positionering

Zone positionering
både ude og inde.

Nødkald

Fås med eller uden tale og findes
som smykke og armbånd.

GPS

Bevægelsessensor

Anvendes i fx badeværelse og stue og
kan bl.a. indstilles til at
afgive alarm, hvis
borgeren går på
toilettet eller falder.

Kan anvendes både ude og
inde.

Sengesensor

Registrerer bevægelse samt om
borgeren forlader
og vender tilbage til
sengen.

Overfaldsalarm til personale
Kan anvendes både ude og inde
med zone positionering eller GPS.

Produkter kan til enhver tid tilføjes, flyttes eller fjernes, hvis behovet ændres eller en ny borger flytter ind.

Brugervenlig software

Alarmer og varsling indstilles i softwaren ud fra den enkelte
borgers behov, døgnrytme og adfærd og modtages via sms,
alarm-app eller eksisterende system.
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Hvem er vi
ANYgroup er en 100 pct. danskejet virksomhed.
Vi har 30 års erfaring med kaldesystemer, og er de første på markedet til at udvikle trådløse
sensorer, der kan kommunikere sammen.
Vores unikke velfærdsteknologiske løsninger er patenterede i både Europa og USA.
Vi prioriterer driftssikkerhed og it-sikkerhed meget højt, og har således fået ISAE 3204 it-sikkerhedserklæring.

BORGER I EGET HJEM

Borger i eget hjem

Institutioner

Intelligente trådløse kaldesystemer og låsesystemer kombineret med brugervenlig kommunikations- og planlægningsapp

Intelligente trådløse kaldesystemer, som er brugervenlige
og enkle at installere

Hospitaler

HOSPITALER

Enkel og intelligent overvågning af patienter, som er
sengeliggende eller sidder i
kørestol
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Viden & Forskning
Evidensbaseret viden om
adfærds- og søvnmønstre hos
ældre eller sygdomsramte
borgere
VIDEN OG FORSKNING
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