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Vi ønsker jer en god sommer
Sommertilbud på hovedtelefoner
BEST lancerer nyt kaldeanlæg til ældreboliger
Mange nye varianter af BEST kaldeapparater

I ønskes alle en fortsat solrig sommer
Vejret er jo herligt og sommerferien venter lige om hjørnet. Vi vil gerne ønske dig og din
familie en rigtig god sommer - forhåbentlig med masser af sol.
Her hos CARE-CALL skiftes vi til at tage liggestolen frem, da vi naturligvis gerne vil
være der for vores kunder hele året rundt - også selvom solen skinner. I kan derfor
komme i kontakt med os, fuldstændig som I plejer.

Sommertilbud på hovedtelefoner
Varmen er steget os til hovedet og vi har vanvittigt lave sommer-priser på hovedtelefoner på
grund af meget fordelagtigt indkøb. Vi har kun 50.000 stk., så de sælges efter ”først til mølle”princippet. Passer til langt de fleste patientradioer og TV som findes på det danske marked.
Hovedtelefonerne leveres kun i kasser af 200 stk. og tilbuddet er kun gældende ved ordre
inden 30. juni 2013.
Priserne pr. stk. er:
201 - 1.000 stk.
1.000 - 10.000 stk.
Over 10.000 stk.

kr.
kr.
kr.

8,80
7,30
6,50

Køber du for over kr. 5.000,- leverer vi fragtfrit i Danmark.
Alle priser er excl. moms.
Send din bestilling til bestilling@care-call.dk eller ring 87 89 90 00.
Lige nu, har vi også et godt tilbud på 10,1” patientterminaler
både som IP og i version for antennetilslutning!
Ring til Peter Kirkegaard på 86 93 46 10 eller 22 79 75 00 for at høre nærmere.
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BEST lancerer nyt kaldeanlæg til ældreboliger
BEST Senior system 6500 er et kaldeanlæg, der henvender sig til alle kategorier af boliger til ældre – lige fra
helt små boenheder til meget store plejecentre.
Uanset boligens størrelse giver anlægget meget stor fleksibilitet og mange muligheder for at lave brugertilpassede løsninger. Med den modulopbyggede software og det meget brede produktsortiment er det et fleksibelt
anlæg der er enkelt at tilpasse med nye funktioner efterhånden som behovene ændrer sig. Informationer præsenteres tydeligt på displays og smartphones og enhederne er diskrete.
Anlægget er meget driftssikkert og desuden er det billigt i drift.
Vi vil gerne fremhæve følgende fordele:













Præcis positionering ved kald fra beboere og personale
Se hvem der har kaldt og hvorfra
Ledsagekald
Follow-me funktion sikrer hurtig hjælp
Afstilling på stedet
Assistance- og overfaldskald fra personalet
Tydelig præsentation på display og smartphones
Tryghed for afsendt kald
Overvågning af enheder og batteristatus
Tidsstyret gruppering af zoner/afdelinger
Adgangskontrol

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for jer med BEST Senior system 6500 er du velkommen til at
kontakte Michael Andresen på 86 93 46 14 eller 28 87 08 82.

Flere nye kaldeapparater fra BEST
Det brede produktprogram fra BEST er blevet
styrket med yderligere varianter, hvorved der
opnås optimale muligheder for at finde et
apparat som passer til det aktuelle behov hos
vore kunder.
De nye kaldeapparater er alle adresserbare
med rumbus teknologi, således apparaterne
enkelt kan tilkobles de nuværende BEST IQ
anlæg. Funktionerne er mange og de kan
som altid indstilles via dip switche i det
enkelte apparat.
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