IP CARE 360°

Een modern,
gebruiksvriendelijk
en flexibel
verpleegoproepsysteem

IP CARE 360°
Het IP Care 360° verpleegoproepsysteem is een onderscheidend verpleegoproepsysteem voor zowel
klein- als grootschalige woonzorgcentra en verpleeghuizen.
De flexibiliteit van het verpleegoproepsysteem maakt dat wijzigingen veilig, eenvoudig en op een
gebruiksvriendelijke manier kunnen worden doorgevoerd.

Hoe werkt IP CARE 360°?
Het unieke van het IP CARE 360° verpleegoproepsysteem is dat meerdere deelsystemen op
eenvoudige wijze kunnen worden gecombineerd en naar wens worden op en afgeschaald met
tal van functionaliteiten waaronder valdetectie, dwaaldetectie, leefcirkel- en positiebepaling.
Doordat het systeem grotendeels draadloos is kan snel en flexibel, op elk gewenst moment,
worden gehandeld.

De IP CARE 360° is het eerste
verpleegoproepsysteem welke beschikt over een
triple fallback systeem en voldoet hiermee aan
de strenge eisen rondom het versturen van
alarmoproepen naar smartphones en tablets.

Het IP Care 360° verpleegoproepsysteem werkt op basis van de IP CARE 360° app.
Alle alarmoproepen worden direct verzonden naar de app op de smartphone of tablet van de
zorgmedewerker. De zorgmedewerker ziet vervolgens in de app waar de alarmmelding vandaan
komt, welk type sensor de alarmmelding heeft gemaakt en mogelijk additionele informatie over de
bewoner. Deze informatie kan optioneel worden ingevoerd, waardoor dienstdoende
zorgmedewerkers snel en effectief worden geïnformeerd. Een andere optie welke toegevoegd kan
worden aan de app is het bekijken van camerabeelden, na het maken van een alarmoproep.

Het loggen van de alarmoproepen vindt automatisch plaats. Daardoor valt elke alarmmelding, op de
minuut na, te herleiden in de database van de IP CARE 360°. Een veilig en vertrouwd gevoel voor
zowel de bewoner als zorgmedewerker. Daarnaast biedt het logsysteem waardevolle
managementinformatie over het werkproces, waardoor het voor zorgorganisaties mogelijk is om aan
de hand van deze informatie tijdig te sturen.

Indien gewenst kan het IP CARE 360°
verpleegoproepsysteem voor een volledige interne dekking
zorgen op appartement-, afdelings- en gebouwniveau.
Optioneel kan ook dekking worden gecreëerd voor het
buitengebied rondom het woonzorgcomplex. Zodat bewoners zich
ook buiten het woonzorgcomplex
kunnen voortbewegen.

Zorgorganisatie hebben ook de mogelijkheid
om te kiezen voor het Hosted IP CARE 360°
verpleegoproepsysteem. Hierbij bevindt de
centrale van het verpleegoproepsysteem zich
in het datacenter in Rotterdam, in plaats van
op de zorglocatie zelf.

Het IP CARE 360° verpleegoproepsysteem is een dynamisch verpleegoproepsysteem.
Dit houdt in dat met enige regelmaat nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen om het
verpleegoproepsysteem verder uit te breiden en te verfijnen.

Indien u meer wilt weten over de IP CARE 360°, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Wij nemen u graag mee naar één van onze referentieprojecten.

Intercares Nederland B.V.
Intercares Nederland B.V. is een leverancier gespecialiseerd in het bieden van intra- en extramurale
zorgoplossingen. Onze missie is “De kwaliteit van leven voor ouderen en hulpbehoevenden te
verbeteren door inzet van slimme en de juiste zorgoplossingen”. Intercares Nederland B.V. biedt meer
dan 10.000 eindgebruikers en meer dan 100 woonzorglocaties door heel Nederland eigentijdse
zorgoplossingen. Voor meer informatie: www.intercares.nl
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