SYSTÉMY PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ A OCHRANY OSOB
Technologie pro monitorování lidí, která zvyšuje jejich bezpečnost a detekuje stavy tísně. V případě ohrožení života
nebo vzniku jiné omezující situace, může sledovaná osoba kontaktovat dispečink a přivolat si pomoc. Dodáváme
hardware a software, který umožňuje hlídat jak jednotlivce, tak i skupiny osob v různých institucích.

MOBILNÍ TÍSŇOVÉ JEDNOTKY
Jsou určené pro samostatné osoby, které se volně pohybují v rizikovém prostředí nebo mohou potřebovat akutní pomoc.
Hodinky umí posílat GPS polohy, detekovat krizové stavy, přivolat pomoc, telefonovat, aktivovat monitoring prostředí a hlídat
technický stav zařízení.
POTŘEBNÝ HARDWARE:

PŘIJÍMÁNÍ A ODBAVOVÁNÍ POPLACHŮ

SOS hodinky s GPS lokací polohy

Software pro zobrazení a zpracování tísňových stavů

Poplach se zobrazením aktuální GPS polohy v mapě
Vlastnosti:
Rychlá volba volání na 2 přednastavená
telefonní čísla

Vlastnosti:

SOS tlačítko pro odeslání nouzového signálu
spolu s přesnou polohou na dispečink

Snadná a přehledná editace informací

Ukazatele úrovně signálu sítě a polohy GPS

Rychlé zobrazení doporučených pokynů k zásahu
u monitorované osoby

Zabudovaný mikrofon a sluchátko pro
oboustrannou telefonní konverzaci
Zobrazení data, času, rychlosti, souřadnic
a nadmořské výšky

Příjem poplachu z hodinek včetně zobrazení polohy na mapě

Možnost zapnutí monitoringu prostředí (aktivace vzdáleného
odposlechu)
Telefonní hovor dispečera s uživatelem přímo z aplikace

LOKÁLNÍ TÍSŇOVÉ JEDNOTKY
Jsou určené pro jakékoliv instituce s možností napadení personálu (nemocnice, školy, nákupní centra, benzinové stanice,
úřady, herny atd.) nebo pro instituce zajišťující péči (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou atd.). Hlavním
prvkem je komunikátor REGGAE s integrovaným přijímačem bezdrátových tísňových tlačítek a tísňová tlačítka v různých
provedeních. Tísňové zprávy jsou zasílány buď na dispečink s nepřetržitým provozem, nebo prostřednictvím aplikace do
mobilních telefonů a počítačů určených osob.

POTŘEBNÝ HARDWARE:

Bezdrátová tísňová tlačítka

Komunikátor REGGAE GTW

Vlastnosti:

Vlastnosti:

Varianta pro osobní použití nebo pro
pevnou instalaci

GSM (GPRS/SMS) komunikátor

Tlačítka s bezpečnostní krytkou a indikací
stisknutí

Vstupy: 8x napěťová izolovaná smyčka

Vysoká životnost baterií a odolnost tlačítek

Obsahuje přijímač bezdrátových tlačítek
Výstupy: 2x přepínací kontakt relé
Využití multiSIM karet s automatickým přepínáním
mezi sítěmi mobilních operátorů
Dosah příjmu bezdrátových tlačítek 200 m
v otevřeném prostoru

PŘIJÍMÁNÍ A ODBAVOVÁNÍ POPLACHŮ

Mobilní aplikace

Webová aplikace

Definice objektu, uživatelů a pravidel
Vlastnosti:
Souhrnný přehled o tísňových stavech
Snadné a rychlé odbavování poplachů

Vlastnosti:

Možnost vkládání komentářů

Jednoduchá administrace mobilních telefonů

Informace o převzetí řešení poplachu

Možnost podrobného nastavení pravidel pro
posílání poplachů

Signalizace stavu tísně v aplikaci i při
úsporném režimu mobilního telefonu

Tvorba kontrolních sestav
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