Jak bezdrátová signalizace DORKAS + pomáhá?

• Signalizace DORKAS+ pomáhá snížit zdravotní a bezpečnostní rizika seniorů.
• Přivolá seniorům pomoc  po celém domově  a v  nejbližším okolí
• Hlídá nepovolené odchody  klientů s demencí
• Může hlídat různé stavové informace (voda, požár, nehybnost klienta….)
• Na displeji  zaznamená poplachovou událost ( jméno klienta, č. pokoje, datum a čas)
• V paměti zaznamená všechny události a manipulace se systémem. Lze tak zpětně

zjistit, za jak dlouho po volání klienta reagoval personál, zda skutečně a za jak dlouho
došel až na pokoj a také konkrétní jméno pracovníka.

• Pevná bezdrátová tlačítka mohou být umístěna kdekoliv po objektu, na stěnu se lepí
oboustrannou lepicí páskou, na displeji se po stisknutí  tlačítka objeví název místa
a je vyhlášen poplach.

• Je neocenitelným pomocníkem při řešení sporů, zda klient skutečně volal
a jak reagoval personál. Události jsou řazeny chronologicky po minutě.
Doba záznamu cca 3 roky.

DORKAS+ ideální řešení pro pečovatelská zařízení
• Moderní a ekonomicky výhodný systém DORKAS+ je ideální volbou pro všechny
velikosti pečovatelských zařízení. Snadno se přizpůsobí požadavkům na počet
klientů, množství požadovaných  funkcí a komfort obsluhy.

• Cena v poměru k výkonu je hluboko pod konkurenčními nabídkami.
• Obsluha pro klienty je velmi jednoduchá. Personál systém ovládá čipem

nebo kódem. Čtecí zařízení (max.7ks)  jsou umístěna na snadno přístupných
místech, tak aby je personál měl co nejblíže.

• Veškeré informace o poplachových událostech jsou k dispozici  v paměti.
• Servis je  díky dálkovému přístupu možno řešit ze servisní centrály v Praze
a to ihned po nahlášení (telefonicky, mailem).

• Systém je velmi spolehlivý a ověřený v několika desítkách aplikací.
• Systém je stavebnicový, může růst dle vašich požadavků.
• Montáž je díky bezdrátové technologii čistá a rychlá.
popis
Signalizační systém může mít ústřednu v místnosti pro sestry a čtecí zařízení může být  na místě
snadno pro personál dosažitelné, například na chodbách (až 14 míst)
Systém je stavebnicový, umožňuje do budoucna připojení nových klientů, nebo hlídaných míst,
umožňuje kdykoliv připojení dalších bezdrátových signalizačních tlačítek pro klienty, nebo montáž
pevných signalizačních tlačítek  v koupelnách,  WC, společenské místnosti, atd. Do systému lze zapojit bezdrátové i drátové komponenty např. požární čidlo, detekce plynů, hlídání různých fyzikálních
hodnot, monitoring osob které se po předem nastavené době nepohybují, nepovolený odchod klientů.
Systém je napojen na internet a systém má dálkový dohled. V případě změn, poruch a všech
softwarových zásahů Váš personál  mailem, nebo i telefonicky uvědomí našeho technika. Oprava je
buď okamžitá, nebo ještě tentýž den. Technik může do systému zasahovat také vzdáleným přístupem
z počítače, nebo z mobilního telefonu.
RÁDI VÁM POSKYTNEME PODROBNÉ INFORMACE
O PRODUKTU, INSTALACI A SERVISU DORKAS+

PRODEJ - MONTÁŽ - SERVIS:
Alarm nonstop - Karlovy Vary
Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary
Alarm nonstop - Rakovník
269 01, ul. Pod Nemocnicí
Alarm nonstop - Praha
Pujmanové 36
140 00 Praha 4
Telefon: 722 948 035
E-mail: info@alarmnonstop.cz

www.alarmnonstop.cz

