HelpCare
Systém pro přivolání pomoci, zajištění bezpečí osob
a evidenci práce zaměstnanců

RYCHLÉ PŘIVOLÁNÍ POMOCI
A ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
HelpCare je spolehlivá technologie pro monitorování osob a evidenci činností. Ať už se sledovaná osoba pohybuje uvnitř nebo venku,
může si v případě ohrožení života nebo vzniku jiné omezující situace přivolat pomoc. Zaměstnavatel má zároveň přehled, k jakým
situacím došlo, kdy se staly a kdo a jakým způsobem je vyřešil.

ŘEŠTE SITUACI OKAMŽITĚ, KDYŽ VZNIKNE
PŘIVOLÁNÍ POMOCI
V PŘÍPADĚ
OHROŽUJÍCÍ SITUACE

PŘIVOLÁNÍ POMOCI U OSOB
POHYBUJÍCÍCH SE VENKU

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE
A PŘIVOLÁNÍ POMOCI
SENIORY A PACIENTY

EVIDENCE A KONTROLA
PROVEDENÝCH ČINNOSTÍ

ŘEŠENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ
ÚKLIDU OBJEKTU

JAK HELPCARE FUNGUJE
UVNITŘ BUDOVY

VENKU
NAM SYSTEM
CLOUD SOLUTION

PŘENOSNÉ SOS
TLAČÍTKO

PŘIJÍMAČ REGGAE

BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ
TLAČÍTKA A ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ PRO HLÍDÁNÍ
OPUŠTĚNÍ PROSTORU

MOBILNÍ APLIKACE
PRO OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL

WEBOVÁ APLIKACE
PRO NASTAVENÍ NA MÍRU

HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMU HELPCARE
Bezdrátové řešení s možností lokalizace
zařízení podle budovy nebo podle GPS

Připojení neomezeného počtu zařízení
do systému

Rychlá a snadná instalace

Možnost definice různých druhů informací
o uživateli zařízení

Snadná administrace zařízení, sledovaných
osob a objektů ve webovém portálu

Personál navzájem vidí vznik poplachu,
kdo jej odbavil a k čemu došlo

Nízké náklady na pořízení

Bezpečnost mobilní a webové aplikace
a posílaných dat
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Přivolání pomoci
v případě ohrožující situace
Agresivita ve společnosti roste a v mnoha institucích jsou zaměstnanci stále častěji slovně nebo fyzicky napadáni
a ohrožováni na zdraví nebo i životě. Ve většině případů mají instituce k dispozici vlastní ochranku. Zaměstnanci ale nejsou
schopní ji přivolat telefonem, protože se bojí, aby agresora ještě více nevyprovokovali k útoku.
V systému HelpCare stačí jen zmáčknout přenosné nebo pevně zabudované bezdrátové tlačítko. Ostraha objektu
nebo i další pověření zaměstnanci okamžitě v mobilní aplikaci vidí, kdo tlačítko stiskl a v jaké oblasti se nachází.
Informace o tom, že akci převzal a řeší konkrétní pracovník, je v mobilní aplikaci HelpCare okamžitě k dispozici i ostatním
členům ochranky.

STISKEM TLAČÍTKA PŘIVOLÁTE POMOC RYCHLEJI:
Přivolání ochranky v případě obav z ohrožení nebo napadení
Upozornění ochranky na podezřelé osoby, na které se mají zaměřit a sledovat je

V krizových situacích
není čas telefonovat
nebo jít někam pro
pomoc.

Agresivita útočníka
roste.
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Stisk tlačítka v kapse
nebo pod stolem je
mnohem rychlejší.

MOŽNOSTI POUŽITÍ:

Nemocnice
Ochrana proti agresivním a většinou i podnapilým pacientům.
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Škola
Předcházení šikaně
nebo útokům na učitele,
případně zabránění
neoprávněným osobám,
aby se pohybovali
ve školním areálu.

Nákupní centrum
Přivolání pomoci při
napadení a upozornění
ochranky na neukázněné zákazníky a zloděje.

Úřad
Slovní nebo fyzické
útoky na úředníky
od nespokojených
občanů.

Hotel
Riziko napadení
personálu agresivními
hosty nebo upozornění
na zloděje.

Zajištění péče a přivolání pomoci v domovech
s pečovatelskou službou a v nemocnicích
HelpCare je ideální systém pro zajištění péče o seniory nebo pacienty. Pokud se mohou monitorované osoby volně
pohybovat po budově, jsou pro ně vhodná přenosná tísňová tlačítka. Pokud se monitorované osoby pohybují v rámci
svého pokoje, využijí bezdrátová tísňová tlačítka nebo tlakové lišty. Všechna zařízení se ve webovém portálu HelpCare
označí jménem sledované osoby a doplní o upřesňující údaje (zdravotní stav, podávané léky, fotografie osoby a další).
V případě, že hlídaná osoba upadne, je jí nevolno nebo se cítí v nebezpečí, stačí aby jen stiskla tísňové tlačítko nebo
zatlačila na tlakovou lištu. Zmáčknutí tlačítka se okamžitě zobrazí jako poplach ve všech mobilních aplikacích osob,
které mají aktuálně službu. Zdravotní sestry a pečovatelky si mohou zobrazit upřesňující údaje a potvrzením převzetí
poplachu v aplikaci mohou informovat ostatní personál, že situaci řeší. Po skončení poplachu doplní informace
o způsobu řešení situace. Mají tak neustálý přehled o tom, co se na oddělení děje, a přitom se mohou pohybovat mimo
dispečink a sesternu.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
Přivolání pomoci z důvodu nevolnosti, pádu, zdravotní indispozice
Přivolání služby z důvodů potřeby asistence
Ochrana proti agresivním osobám
Přivolání pomoci při vzniku požáru
Informace o úniku vody, vytopení prostoru (např. v případě vytopení koupelny)
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EK
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TLAČÍTKA

VÝHODY PRO OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL:

Všechny pověřené zdravotní sestry nebo pečovatelky
vidí, že k poplachu došlo
a zda a kdy jej někdo začal
řešit.

V mobilu jsou informace
o tísňových zařízeních - kdo
je jejich vlastníkem a kde se
uživatel nachází.

Poplachy chodí na mobilní
telefony určených pracovníků v určených časech.
Zaměstnanci nemusí být na
dispečinku, ale mohou
se volně pohybovat po
budově.

Vedoucí dispečinku nebo
hlavní sestra má přehled
o tom, co se během určeného období dělo, kdo to
řešil a jak to vyřešil.
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Přivolání si pomoci u osob
pohybujících se venku
HelpCare je vhodným nástrojem i pro firmy, které poskytují služby starším lidem nebo osobám se zdravotním omezením. Jejich klienti buď žijí sami, nebo chodí sami ven a existuje riziko, že u nich mohou vzniknout náhlé zdravotní potíže,
nebo mají strach z napadení. Pro zajištění rychlé první pomoci venku je pro ně vhodné přenosné SOS tlačítko.
V případě, že se klient ocitne v nouzi, může si stiskem SOS tlačítka přivolat pomoc. Informace o vzniklém poplachu,
majiteli tlačítka a jeho poslední GPS poloze se během několika sekund zobrazí v mobilních aplikacích určených osob.
Po převzetí poplachu je možné zavolat ohrožené osobě přímo do zařízení. Podle zjištěných informací lze určit, zda je
nutné volat rychlou záchrannou službu nebo policii, nebo stačí dohledat monitorovanou osobu podle GPS souřadnic.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
Přivolání pomoci venku z důvodů nevolnosti, pádu, zdravotní indispozice
Přivolání pomoci venku kvůli strachu z napadení nebo krádeže
V případě potřeby lokalizace klienta ošetřujícím personálem
JAK TO FUNGUJE:
Informace o stisku tlačítka a obsluha mobilní aplikace funguje stejně jako u tísňových
tlačítek používaných uvnitř budovy. Výhodou je, že pokud osoba stiskne tlačítko SOS,
může mu personál do zařízení zavolat a ověřit si, co se děje, a zároveň zná poslední
známou polohu, kterou zařízení poslalo.

1

Stisknutí SOS tlačítka je pro monitorovanou osobu rychlé
a jednoduché.

2

SOS zařízení pošle
data o poslední známé poloze klienta.
Víte, kde je.

SOS zařízení umožňuje oboustrannou
hlasovou komunikaci. Můžete tak ověřit,
jak moc je situace
závažná.

Přivolání pomoci
osobami se zdravotním omezením

Pomoc zaměstnancům s rizikem
napadení

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ:

Přivolání pomoci
seniory
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3

ŽÁDOST
O POMOC
STISKEM
KA
SOS TLAČÍT
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Můžete na místo
poslat policii,
záchrannou službu
nebo jít na pomoc
sami.

Zobrazení poslední GPS polohy
monitorované osoby v mapě

Evidence a kontrola činností
pečovatelské služby
Senioři nebo osoby se zdravotním postižením, které chtějí co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, potřebují
pro svůj každodenní život zajistit řadu služeb. Ať už se jedná o úklid, nákup nebo pomoc při zvládání běžných denních
činností, často se nemohou obrátit na své nejbližší, a proto kontaktují pečovatelskou službu.
HelpCare umožňuje evidovat, kdy pečovatelka seniora navštívila a co konkrétně v dané době udělala. Stačí jen po
ukončení činnosti načíst konkrétní NFC čip mobilním telefonem se spuštěnou aplikací HelpCare.

MOŽNOSTI POUŽITÍ:
Monitorování průběhu práce a evidence činností zaměstnanců pečovatelské služby
Podklady pro vyúčtování poskytnutých služeb
Podklady pro následnou kontrolu činností

DŮKAZY
NÉ
PRO PŘÍPAD
REKLAMACE
ÝCH
POSKYTNUT
SLUŽEB

Evidence uskutečněných činností
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3

HELPCARE

NFC čipy pojmenované podle konkrétních činností, jsou
nalepené v místě,
kde senior bydlí.

Pečovatelka po
skončení práce
přiloží k NFC čipu
mobil s aplikací
HelpCare.
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HELPCARE

Aplikace HelpCare
NFC čip s konkrétní
pojmenovanou činností načte a odešle
na server ke zpracování.

Ve webovém portálu
HelpCare lze zobrazit evidenci, kdo, kdy
a jakou konkrétní
činnost provedl.

NFC čipy se dají pojmenovat jakkoliv (nákup, podání jídla, osobní hygiena, úklid a údržba domácnosti, praní a žehlení,
doprovod na společenskou akci a další).
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Řešení pro zajištění a evidenci
úklidu v objektu
V zařízeních, kde se pohybuje velké množství osob, je nutné neustále udržovat pořádek a dodržovat hygienické předpisy pro provoz. Nedokonale provedený úklid, chybějící hygienické prostředky na toaletách a v umývárnách a plné
koše s odpadky vadí jak návštevníkům, tak personálu. Vetšina úklidu se provádí v nočních hodinách, kdy je zařízení pro
veřejnost zavřené. Často ale dochází k situacím, kdy je nutné přivolat úklidovou službu okamžitě, za plného provozu.
HelpCare umožňuje nejen evidovat, jaké činnosti, kdy a kým byly zajištěné, ale i okamžitě přivolat úklidovou službu
v případech, kdy je to potřeba.

PŘIVOLÁNÍ
ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY,
EVIDENCE
HO
PROVEDENÉ
ÚKLIDU

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ:
Přivolání úklidové služby, kdykoli je to potřeba
Evidence úklidu a jednotlivých provedených činností
Podklady pro řešení případných sporů při reklamaci úklidu
Okamžité přivolání úklidové služby
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HELPCARE

V jednotlivých obchodech nebo v odděleních nemocnic jsou
umístěná tlačítka.

Personál stiskne
tlačítko.

Stisk tlačítka se
zobrazí v mobilních
aplikacích úklidové
služby.

Personál úklidové
služby zjistí na místě,
co je potřeba.

Evidence uskutečněných činností
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HELPCARE

Kontrolní NFC čip
je nalepený v místě
výkonu práce.
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Uklízečka po skončení práce přiloží
k NFC čipu mobil
s aplikací HelpCare.
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HELPCARE

Aplikace HelpCare
načte NFC čip
s konkrétní pojmenovanou činností.

Na portálu HelpCare
lze zobrazit evidenci,
konkrétní činnosti.

VHODNÉ PRO:
Obchodní centra
Nemocnice
a zdravotnická zařízení
NFC čipy se dají
pojmenovat jakkoliv
(úklid chodby, úklid toalet,
doplnění hygienických
potřeb, mytí oken a další),
a to i podle konkrétních
místností, pater nebo
budov.

SPOLEHLIVÉ VNITŘNÍ
I VENKOVNÍ ŘEŠENÍ
ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ UVNITŘ BUDOV
Jsou určené pro jakékoliv instituce s možností napadení personálu nebo pro instituce zajišťující péči. Hlavním prvkem jsou
přijímače REGGAE a tísňová zařízení v různých provedeních. Poplachové zprávy jsou zasílány do mobilních telefonů a počítačů
určených osob. Můžete si nastavit různé osoby v různé dny i hodiny podle toho, kdy mají zrovna službu.

Pevné tísňové tlačítko

Odolné proti stříkající vodě
(vhodné pro koupelny a toalety)
Zvuková signalizace stisknutí
Pro pevnou (fixní) instalaci

Pevné tísňové tlačítko s táhlem

Odolné proti stříkající vodě
Zvuková signalizace stisknutí
Pro pevnou (fixní) instalaci
Délka řetízku je 2 m a dá se libovolně
zkrátit podle potřeby
Pro poslání poplachu stačí za řetízek zatáhnout

Pevné tísňové tlačítko s držákem

3 samostatně definovatelná tlačítka pro různé události
(např. potřeba jít na toaletu, ohrožení života, podání jídla)
Pro pevnou (fixní) instalaci, dosah řetízku
od místa uchycení až 1,2 m

Přenosné tísňové tlačítko / hodinky

Odolné proti stříkající vodě
(mytí rukou, nádobí)
Určené pro trvalé nošení na ruce

Přenosné osobní tísňové tlačítko

2 druhy - s jedním nebo dvěma tlačítky. U dvou
tlačítek se dá každé nastavit na jinou událost
Bezpečnostní krytka, vhodné pro nošení v kapse
Snadná manipulace
Dá se zavřít, aby nedocházelo k stisknutí tlačítka,
když není potřeba

Tísňové tlačítko pro skrytou montáž

Určené pro montáž pod desku stolu
Slouží pro přivolání pomoci v případě
ohrožení uživatele
Ergonomický design, nenápadné provedení,
nelze omylem zmáčknout např. kolenem
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ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ VENKU

ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ VEVNITŘ I VENKU

Jsou určená pro osoby, které se samy pohybují venku
a chtějí mít jistotu, že si mohou přivolat pomoc, pokud by
se něco stalo. Zařízení umí posílat GPS polohy, přivolat
pomoc a telefonovat. V mobilní aplikaci se v mapě zobrazí,
kde klient je, a můžete mu buď zavolat záchrannou službu
nebo jít pomoci sami.

Slouží zejména pro evidenci práce personálu. Každý NFC
čip lze pojmenovat podle činnosti, která se často opakuje. Pokud personál konkrétní činnost provede, stačí přiložit
mobilní telefon k pojmenovanému NFC čipu a v aplikaci se
zaznamená, kdy a kde se tak stalo.

Přenosné SOS tlačítko

NFC čipy

Dlouhá výdrž baterie
GPS lokalizace
Odolné proti stříkající vodě
Možnost použít jako mobilní telefon

Zařízení pro detekci požáru

Bezdrátový požární detektor
Při spuštění poplachu zvuková signalizace

Zařízení pro detekci úniku vody

Reaguje na vodu i jiné kapaliny a předchází škodám
např. vytopení koupelny
Poplach se spustí, jakmile se jeho kontaktní body
dostanou do styku s vodou
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Snadné umístění čipů nalepením nebo přišroubováním, snímání čipů mobilní aplikací
Voděodolné

Zařízení pro hlídání opuštění prostoru

Voděodolné
Detekční čipy lze zašít do oblečení nebo obuvi,
mohou se prát v pračce.
Lze nastavit, v jaké vzdálenosti od dveří chcete poslat
upozornění na pohyb monitorované osoby

Přijímač REGGAE

Příjem a přenos dat
z bezdrátových zařízení do aplikace
HelpCare
Dosah příjmu 200 m v otevřeném
prostoru

SNADNÉ ODBAVENÍ POPLACHŮ
POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE
Mobilní aplikace poskytuje souhrnný přehled o tísňových stavech. Umožňuje rychle odbavit poplachy a vkládat komentář
o tom, co se stalo. Při vzniku poplachu dojde ke zvukové a vibrační signalizaci, a to i při zapnutém úsporném režimu mobilního
telefonu.

Zobrazení aktuálního
poplachu

31.08.18 14:34:37

Potvrzení převzetí
poplachu

Základní informace
o uživateli zařízení

Detailní informace
o uživateli zařízení

31.08.18 14:34:37
31.08.18 14:34:37

jméno
monitorované osoby

Zobrazení dalších dostupných
funkcí použitého zařízení
(lokalizace, tel. hovor a další)

jméno
personálu,
který má
službu

Zobrazení GPS polohy
v mapě (pouze přenosné
SOS tlačítko)

Komentář
k řešenému poplachu

Seznam vyřešených
poplachů během zvoleného
období

03.09.18 18:15:10
Pád na chodbě

03.09.18 18:09:15

03.09.18 11:08:01
Nevolnost

03.09.18 11:08:01

31.08.18 17:06:59
31.08.18 17:06:59

Nevolnost na chodbě

31.08.18 14:34:37

Informace
o všech
zařízeních,
které monitorovaná osoba
používá,
a které z nich
konkrétně
stiskla

Pád ve sprše

31.08.18 14:34:37

30.08.18 10:34:36
30.08.18 10:34:36

Asistence
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JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ OBJEKTŮ,
ZAŘÍZENÍ A UŽIVATELŮ, ZÁZNAM AKTIVIT
Webový portál slouží pro nastavení systému HelpCare podle potřeb místa, kde se bude používat. Definuje se v něm, komu
patří konkrétní tlačítko nebo zařízení, doplňují se informace o klientovi (například upřesnění zdravotního stavu a medikace)
nebo o sledovaném objektu (například kde se nachází konkrétní obchodní jednotka, kontakty na zodpovědné osoby, atd.).
Slouží k administraci uživatelů (přístup pro ošetřující personál nebo manažerský přístup) a nastavení, v jaké pracovní dny a od
kdy do kdy mají chodit zprávy a komu se v mobilní aplikaci zobrazí.

Editace informací o seniorovi – přiřazení používaných zařízení

Výpis všech událostí, ke kterým během zvoleného období došlo.
Dá se filtrovat podle konkrétního klienta nebo ošetřujícího personálu, který poplach řešil

Anna Svobodová
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pevné tlačítko, toaleta, Budova B

Marie Nováková

Martina Veselá

31.08.18 14:34:37

Miriam Šťastná

Martina Veselá

Martina Veselá

31.08.18 14:34:45

31.08.18 14:44:59

Pád na chodbě

přenosné osobní tlačítko, Budova A
přenosné osobní tlačítko, Budova A

31.08.18 10:46:57

Miriam Šťastná

Hana Kempná

Hana Kempná

31.08.18 10:46:57

31.08.18 10:57:08

Pád ve sprše

pevné tlačítko, koupelna, Budova A

31.08.18 08:46:50

Anna Svobodová

Martina Veselá

Martina Veselá

31.08.18 08:46:59

31.08.18 08:57:20

Asistence

pevné tlačítko, toaleta, Budova B

30.08.18 14:46:51

Marie Nováková

Martina Veselá

Martina Veselá

30.08.18 14:47:02

30.08.18 14:57:27

Nevolnost na chodbě ...

přenosné osobní tlačítko, Budova A

29.08.18 14:45:41

Marie Nováková

Hana Kempná

Hana Kempná

29.08.18 14:45:48

29.08.18 14:56:32

Nevolnost - doprovod ...

přenosné osobní tlačítko, Budova A

29.08.18 14:45:37

Miriam Šťastná

Martina Veselá

Martina Veselá

29.08.18 14:45:46

29.08.18 14:56:25

Pád v koupelně

pevné tlačítko, koupelna, Budova A

29.08.18 09:45:35

Anna Svobodová

Martina Veselá

Martina Veselá

29.08.18 09:45:41

29.08.18 09:56:18

Neschopnost vstát z toalety

pevné tlačítko, toaleta, Budova B

28.08.18 14:44:17

Anna Svobodová

Martina Veselá

Martina Veselá

28.08.18 14:45:08

28.08.18 14:55:16

Asistence

pevné tlačítko, toaleta, Budova B

NAM system - český výrobce monitorovacích technologií
Vyvíjet software a hardware jsme začali v roce 1990 a dnes se řadíme mezi nejstabilnější společnosti na trhu. Stali jsme se jedním
z největších dodavatelů GPS monitorovacích řešení, komunikátorů a pultů centrální ochrany v České a Slovenské republice. Produkty
a služby NAM system jsou vysoce kvalitní a v souladu s celosvětovými standardy. Systémy nejen vyvíjíme, ale i sami vyrábíme
– z tohoto důvodu dokážeme reagovat na specifické potřeby našich zákazníků i na potřeby trhu.

Další řešení, která vám můžeme nabídnout:

TECHNOLOGIE PRO HLÍDÁNÍ
ZBOŽÍ A MAJETKU

TECHNOLOGIE PRO
MONITOROVÁNÍ VOZIDEL

Hardware a software pro hlídání věcí proti krádeži. GPS tracker
stačí umístit do majetku, který potřebujete zabezpečit, a v případě, že zaznamená pohyb, pošle upozornění, že se s objektem něco děje. Pokud zloděj věc odcizí, stačí se podívat do mobilní aplikace, kde v mapě uvidíte, kde se s ní zrovna pohybuje.

Přehled o jízdách vozidel, kdo, kdy, odkud a kam jede, zobrazení dat i zpětně. Identifikace řidiče ve vozidlech pomocí čipu.
Automatická tvorba knihy jízd. Analýza stylu jízdy řidiče pro
zlepšení chování řidiče za volantem. Vymezení zón pro pohyb
vozidel a posílání upozornění o opuštění nastavené zóny. Okamžité informace o krádeži vozidla, nehodě na parkovišti, havárii
vozidla a jejím průběhu. Imobilizace vozidla.

TECHNOLOGIE PRO
MONITOROVACÍ CENTRA

KOMUNIKÁTORY PRO
BEZPEČNOSTNÍ APLIKACE

Hardware, software a služby pro dohledová a poplachová přijímací centra. Zpracování a vizualizace poplachových zpráv ze
všech běžně dostupných zabezpečovacích a požárních systémů, vozidel a technologií. Integrovaný systém nahrávání hovorů. Technologie splňuje normu EN 50518-2.

Technologie pro připojení zabezpečovacích ústředen. Zajišťuje
rychlý a bezpečný přenos informací z ústředny hlídaného
objektu na dispečink pultu centralizované ochrany. Jedná se
o řešení pro všechny komunikační trasy a všechny typy objektů.
Zařízení splňují bezpečnostní normy a jsou schválena Hasičským záchranným sborem.

NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, Česká republika
Tel.: (+420) 596 531 140, E-mail: info@nam.cz
www.nam.cz

