SEGURANÇA

VIDEOVIGILÂNCIA

DETALHES
Utentes
✓ Uma noite de sono
tranquila, sem interferência

Videovigilância para lares de idosos e serviço de apoio ao domicilio
A supervisão física geralmente interfere com o sono noturno do utente,
b
limita a sua privacidade e tira recursos da equipa de cuidadores.
Muitas vezes, o utente acorda após uma visita de inspeção ou vai à casa de
banho durante a noite, o que aumenta o risco de quedas.

A Videovigilância permite um melhor atendimento e manter o
sono descansado, o que leva a uma maior independência dos
utentes. Para além disso é a equipa de cuidadores beneficia de um
melhor ambiente de trabalho, com mais tempo para se concentrar
em outras atividades, diminuindo também alguns custos.
Com o serviço de Videovigilância, a equipa de cuidadores pode
verificar qual o motivo para o alarme ter sido accionado (ex:
alarme da cama)
A Videovigilância também pode ser agendada no sistema de
segurança. Quando não há condições para realizar uma inspeção
digital, o alarme de videovigilância dispara na aplicação de alarme
de segurança para a equipa de cuidadores. Nesse momento, a
equipa pode iniciar facilmente a câmara a partir do alarme de
videovigilância.
Apenas o pessoal autorizado pode usar o serviço e apenas para
alarmes específicos ou para inspeções programadas. Portanto,
não é possível conectar a qualquer momento. O registo de quem é
e quando alguém supervisionou é armazenado no sistema de
segurança.
O serviço de Videovigilância é fornecido como um serviço funcional da Viser.

Funcionalidades
App da Viser para alarmes de
segurança
Serviço e Suporte
Hardware
Formação
Molntjänst

✓ Garante privacidade –
percebido como menos
invasivo
✓ Melhor serviço – garante
segurança e proteção

Equipa de Cuidadores
✓ Melhor qualidade de
trabalho – fácil
implementação e sem
necessidade de deslocações

✓ Eficaz e promove a redução
do stress – a supervisão do
utente não leva mais do
que 1 minuto a ser
concluida
✓ Tempo para outras coisas –
a supervisão através da
videovigilânca liberta
tempo para outras tarefas

ESPECIFICAÇÕES
✓ Câmara
- HDTV 1080p, ângulo
amplo
- Visibilidade com luz e
na escuridão
- Montagem fácil
- Disponivel com e sem
Wifi
- Disponivel para
Sidan 1
instalação SÄBO e OBO

