Digitaalinen
Turvapuhelin

NOVO

Enemmän aikaa hoivaan
Kun kommunikointiteknologia kehittyy, on palveluntarjoajien tärkeä pysyä
kehityksessä mukana. Siksi NEAT on kehittänyt NOVO:n, digitaalisen

NOVO

turvapuhelinjärjestelmän.

Digitaalinen Turvapuhelin

• Erinomainen äänenlaatu
• Monta kommunikointiyhteyttä: 4G, GSM, PSTN, IP
• Vähintään kaksi kommunikointikanavaa lisäävät toimintavarmuutta
• Roaming SIM-kortti varmistaa että NOVO on aina verkossa
• Pitkä akunkesto ja vähäinen virrankulutus
• Aina ajan tasalla - etäpäivitysten myötä
• Etäkäyttö ei vaikuta laitteen toimintaan
• Reaaliaikainen seuranta NEAT-portaalista
• Automaattinen ohjelmointi asentaessa
• Nopea käyttöönotto
• Etäohjelmointi NEAT-portaalin kautta
• Toimii turvapuhelimille varatulla taajuudella
• Lisäksi saatavana lisäantenni ja tehokkaampi akku

NOVO:n mukana tuleva SMILE-hälytin sekä niitä hallinnoiva CMP (Care
Management Portal) varmistavat, että loppukäyttäjän turvallisuus on taattu.
Asentaminen ja ylläpito on luotu helpommaksi sekä tehokkaammaksi, jättäen
enemmän aikaa hoivatyölle.

NOVO yhdistää helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden sekä
käytännöllisen muotoilun. Se on helppo integroida mihin tahansa
hoivajärjestelmään.

SMILE

Rannehälytin

• Vedenkestävä (IP67)
• Vaihdettava kuori
• Turvapuhelinradiotaajuus 869 Mhz
• Etäohjelmoitavissa
• Visuaalinen hälytysten varmistus
• Hälyttimen saa kaulaan tai ranteeseen

Tulevaisuutta ajatellen
IP-yhteys mahdollistaa monia eri palveluita, kuten esimerkiksi etävalvontaa, rutiinien tunnistamista sekä
seurantaa ja monitorointia.

HÄLYTYSKESKUS
Vastaanottaa hälytykset

Asiakaspalvelu

CMP - Care Management Portal

Tehokasta valvontaa
CMP
Care Management Portal eli CMP on tärkeä komponentti NEAT:in digitaalisen
turvapuhelimen palvelutarjonnassa. Tätä verkkotyökalua käyttämällä
voidaan etänä ohjelmoida NOVO-laitteiden toimintoja, sekä seurata niiden
keräämiä tietoja.
Tämä johtaa tehokkaampaan palveluntarjontaan.
Hoitajat voivat käyttää enemmän aikaa ja resursseja
hoivatyöhön,
kun
tekninen
puoli
hoidetaan
etävalvonnassa. CMP on nettiportaali, eli se ei vaadi
paikallista asennusta ja on aina ajan tasalla.

-

Yksityiskohtia

Jatkuvaa laiteseurantaa

Erilaisia ohjelmointivaihtoehtoja

• Yleiskatsaus laitteista ja hälytyksistä
• Näyttää laitteiden tilan
• Kerää ja ilmoittaa tietoja laitteista,
kuten akun tila, yhteys portaaliin,
epäonnistuneet hälytykset yms.
• Laitteita mahdollista seurata jopa
sähkökatkoksissa (2 - 12 päivää)
• GSM signaalin vahvuus sekä yhteyden
tarjoajan tiedot ja tukiaseman sijainti

• Automaattinen konfigurointi asennettaessa

Helppo käyttää
• Automaattiset järjestelmäpäivitykset

Hälytysten hallintaa

• Mahdollista käyttää tietokoneen, tabletin

• Hälytysten historia tarkoilla tiedoilla
• Sähköpostitiedotukset saatavilla laitteille
tai laiteryhmille

• Etäkonfigurointi mahdollista CMP:n kautta
• Ei vaadi hoivahenkilöstöltä

toimenpiteitä

• Täysi käyttäjien oikeuksien hallinta

tai älypuhelimen kautta

NEAT CMP

Laitehallintaa missä ja milloin tahansa

Aina verkossa
Aina ajan tasalla
Hallitsee kaikkia laitteita

NOVO

Puheyhteys & Hälytystiedot (4G, GSM, PSTN, IP)

Hälytyskeskus

NEAT Communications & Services

Käyttövarma ratkaisu
Vakaat yhteydet ovat elintärkeitä turvalaitteille. Muutokset infrastruktuureissa sekä GSM/4G
verkoissa luovat paljon haasteita vakaiden yhteyksien ylläpitämisessä. Siksi NOVOturvapuhelimet käyttävät juuri niille kehiteltyä M2M roaming SIM-korttia.
M2M roaming SIM-kortti lisää toimintavarmuutta vaihtamalla automaattisesti 4G / GSM verkon
signaalin vahvuuden perusteella. Kortti toimii minkä tahansa operaattorin verkossa, ja vaihtaa
tarvittaessa jopa ulkomaan operaattorin verkkoon.

Neat M2M roaming SIM-kortti
• Lähettää sekä puhetta että tiedostoja

• Suunniteltu toimimaan NOVO-laitteistoissa

ja järjestelmissä
• GSM-verkko valitaan automaattisesti, eikä
• Jatkuva verkkojen seuranta

muiden verkkojen käytöstä tule
lisämaksuja

• Vähemmän huolta liittymien
• Smart Roaming’ toiminto – valitsee

yhteyden signaalin vahvuuden mukaan

hankkimisesta

Verkko valitaan
automaattisesti vahvimman
signaalin perusteella

NOVO

NOVO tuo hoivahenkilökunnalle enemmän vapautta työtehtäviin. Se
tuo mielenrauhaa myös omaisille, sillä tehokas tiedonkulku varmistaa
että kaikki ovat ajan tasalla.

Digital home carephone

Verkko 1

Verkko 2

Verkko 3

