Wij beschermen mensen
Mobiele alarmering thuis is de toekomst

Onze thuisomgeving is en wordt meer en meer mobiel en draadloos. We kunnen niet meer zonder
wiﬁ en zonder draadloze telefoon. We kijken televisie op ons mobieltje of tablet. De hele mobiele
infrastructuur is veel betrouwbaarder gebleken dan de vaste (IP) infrastructuur. Geen downtime voor
onderhoud en roaming tussen de providers bij slecht bereik, brengen 99,9% beschikbaarheid.
Waarom dan wel nog een vast alarmkastje aan de muur met de nodige infrastructurele beperkingen?
En waarom een alarmknop die alleen maar in huis werkt? Ouderen moeten meer mobiel zijn, toch?
Met de Mopas BT kan dag en nacht alarm gemaakt worden, zowel in huis als buitenshuis. Met één
druk op de knop via de Mopas BT of draadloze hals- en/of polsalarm. De Mopas BT kan ook mee naar
buiten genomen worden of gecombineerd worden met de Mopas Lite voor bijvoorbeeld echtparen.
Wat er ook gebeurt, de gebruiker van de Mopas oplossing wordt altijd snel en zorgvuldig geholpen.

www.safetytracer.eu

1

De Mopas BT en/of Mopas Light zijn binnen 24 uur inzetbaar en zoeken altijd het
op iedere plek het sterkste mobiele netwerk op bij een alarm via GSM en Wiﬁ.
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Mopas systemen maken gebruik van een internationale SIM kaart en zijn inzetbaar
in 28+2 EU landen zonder extra kosten.
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Koppeling is mogelijk met additionele alarmgevers, zoals trekschakelaars,
rookmelders en bewegingsmelders via 868 MHz protocol.
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Vanuit het Mopas platform kunnen wij geautomatiseerd meerdere gegevens
leveren voor lifestyle monitoring systemen.
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De Mopas BT bevat een uniek valalgoritme, dat medisch wetenschappelijk
gevalideerd is door de Universiteit Maastricht.
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Het laadstation van de Mopas BT werkt tevens als thuisbaken en detecteert het
aanwezig zijn van het device op de thuislocatie.
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De Mopas devices zijn snel en gemakkelijk te conﬁgureren via het online portal
met daarin een overzicht van alle gebruikers.
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Wij maken gebruik van meer dan 12 jaar ervaring met gps-technologie en bieden
daarmee een zeer accurate positiebepaling.
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Wij bieden volledig geautomatiseerd de laatste softwareversies aan en doen aan
proactief software beheer en foutmanagement.

10
11

In het maandabonnement zitten alle service- en licentiekosten per locatie
inbegrepen voor het onderhouden van de hard- en software.

De hulpverlening verloopt via het door u gewenste aantal smartphones, Open
Care Connect, Verklizan zorgcentrales en/of maatwerk koppelingen.

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

