- Produkt flyer
Universell gsm smartklokke
og gps trygghetsalarm med
tilhørende web-basert alarmsentral
Smartklokke med sporty design












Finsk kvalitetsprodukt med bakgrunn i Ericsson,
Nokia og Suunto
Benytter standard klokkereimer
Superenkel betjening – en knapp
Kan settes i forskjellige modus (Bare telefon,
«auto-answer», sporing/demens modus etc.)
Innebygget GPS for å vite hvor du er om ulykken
er ute…
Mulig å ha hjemmestasjoner (innesporing) for å
vite hvilket rom du er når du er inne (ved fall etc.)
Kan benyttes som aktivitetsmåler og fallalarm
Enkel å lade – Superlett klokke
Lang batterilevetid (ca 3-5 dager ved normal bruk,
opptill 2mnd ved passiv bruk)
Tåler vann – dusj
Enkelt å komme i gang – ingen installasjon - leie
klokke og alarmsentral/portal på måneds basis

Anvendelser






Trygghetsalarm for kommuner (sykehjem/
hjemmeboende)
Trygghetsalarm for syke (hjertepasienter,
epileptikere etc.), eldre, alenearbeidere
Sikkerhetsalarm for ung og gammel
Sporingshjelper for demente/syke
Trygghetstelefon for «alenejobberen» (F.eks utsatt
helsepersonell)

Universell Alarmsentral














Web portal – tillgang fra hvorsomhelst for
pårørende, helsepersonell (på Norsk)
Kan brukes fra PC, nettbrett eller mobiltelefon
Definer egen ringeliste til hvem som får tlf/alarm
Fordel flere mottakere basert på kalendertid
Kan viderekople alarm til egendefinerte
alarmsentraler (f.eks SOS International AS)
Kan sette «geofence» (med kalenderstyring)
Kan fjernstyre og spore klokke
Kan definere autoringing (ringer til faste tider –
kan benyttes til medisin reminder…)
Kan se aktivitetsnivå på bruker av klokka
Sikker pålogging, sikker lagring
Rollebasert tillgang med tilgang til grupper av
brukere
Kryptert overføring av data
Roamingavtale med Telenor og NetCom i
Norge og i over 30 andre land

Anvendelser – Web/mobil Alarmsentral for




Kommuner (Hjemmetjenesten/Sykehjem)
Pårørende/Familie/Venner
SOS alarmsentraler/responssentraler

.

Vi i LinTech er opptatt av at teknologi ikke skal stå i
veien for brukerne, men tilrettelegge for en enklere,
tryggere, mobil og aktiv hverdag.
Vi mener brukere, pårørende og helsepersonell
fortjener verktøy som sparer tid og ressurser i det
daglige arbeid og som fremmer frihet, mobilitet,
aktivitet, sosial kontakt og samhandling mellom
alle parter. Vi kaller det frihets- og
velferdsteknologi.
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“IT’S ALL ABOUT CARE –
IMPROVED BY TECHNOLOGY”

