Wij beschermen mensen
SafetyTracer beschermt mensen.
Waar u zich ook bevindt.

De Mobilarm app en het Mopas device van
SafetyTracer zijn speciaal ontwikkeld voor de
veiligheid het welzijn van zorgproﬀecionals in alle
mogelijke situaties.
Bij calamiteiten of andere ongebruikelijke
situaties kan snel een hulp oproep worden
verzonden naar collega's of derden zoals een
alarmcentrale. Door hulpverleners kan snel en
doelgericht hulp worden verleend waardoor
escalatie van een bedriegende situatie snel kan
worden voorkomen.
Het Mopas Device kan gekoppeld worden aan
bakens, additionele sensoren zoals een polsalarm, trekschakelaar etc. en is voorzien van een
medisch gevalideerd valalgoritme.
De Mobilarm app kan naar wens voorzien worden
van een Bluetooth drukker om snel en zonder de
smartphone en app te openen een hulpoproep uit
te sturen.

nooit meer alleen onderweg en alleen in
onveilige situaties;

minder administratieve handelingen geven
meer tijd om te verzorgen;

voor alle betrokkenen een veilig gevoel. Voor u,
uw thuisfront en uw werkgever;

wetenschappelijk gevalideerde val- en
bewegingsdetectie waakt over u;

razendsnelle hulpverlening via persoonlijk
contact in noodsituaties;

het meest complete overzicht van andere
beschikbare collega’s en hun kwaliﬁcaties.

door spreek-/luisterverbinding een snelle en
betrouwbare veriﬁcatie op afstand;

www.safetytracer.eu

Betrouwbare alarmering
U draagt een comfortabele drukknop om uw hals of
pols. Als u zich binnen of buiten onveilig voelt, of
onzeker bent, drukt u op de knop.

Positiebepaling binnen en buiten
Door een zeer nauwkeurige positie- en tijdsbepaling
bent u binnen en buitenshuis in geval van nood altijd
vindbaar.

Spreken en luisteren
Spreek- en luisterfunctie voor persoonlijk contact
geeft u direct een comfortabel gevoel.

Valdetect en geen-beweging-signalering
Zowel binnen als buiten. Indien u valt en binnen een in
te stellen tijd niet beweegt, stuurt ons systeem een
alarm.

868 MHz/WiFi bakens
Voor positiebepaling in gebouwen en ondergronds
maken wij gebruik van 868 MHz-bakens en WiFistations.

Snelle informatievoorziening
Voor een snelle informatievoorziening stuurt ons
systeem tekstberichten met bijvoorbeeld instructies.

Persoons- en voertuigregistratie
Met een kilometerregistratie voorkomt u vervelende
naheﬃngen en kunt u de inzetbaarheid van bedrijfsvoertuigen plannen.

Wil u meer weten over een van onze producten of
heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via
info@safetytracer.eu of +31 85 11 10 351

