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Positiv vækst trods finanskrisen
Som ejerleder i care-call i en tid hvor verden er ramt af finanskrise,
kræver det, at man har fokus på investeringer og udgifter. Trods krisen
har vi formået at holde en sund økonomi og en positiv vækst og vi har
sagt goddag til mange nye kunder, ligesom flere nuværende kunder har
valgt at udbygge deres løsninger – hvilket har betydet et rekord antal
nye ordre.
Også på produktsiden er der sket en hel masse her sidst på året. Vores
primære leverandører har hver især lanceret nye produkter og løsninger
som aldrig er set før og dette bekræfter mig i, at vi hos care-call har det
helt rigtige produktmix fra de absolut førende leverandører på markedet.
Dette bliver din sikkerhed som kunde, da din investering hermed giver
en række nye muligheder til gavn for din organisation og de borgere
som betjenes heraf.

Integration af patientkaldesystemer
BEST Software Suite er en helt ny og unik måde at integrere
IP-kommunikation med patientkaldesystemer. Løsningen baserer sig på
den absolut mest moderne måde at integrere kommunikation ved brug
af .NET platformen. Data lagres kontinuerligt i en Microsoft SQL
EXPRESS database.
Som eksempel kan platformen anvendes til: Alarmfordeling til mobile
enheder, statistikopfølgning og grafisk alarmpræsentation.
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Hybrid patientterminal
Bewatec har netop lanceret en helt ny patientterminal som opfylder et
stort behov i markedet. Terminalen er nemlig en såkaldt hybrid terminal,
der både indeholder netværkstilslutning og antennetilslutning, hvorfor
kunderne ikke behøver at installere en serverløsning til TV streaming,
med de krav som også stilles til netværket.
Terminalen udfylder et hul i vores produktprogram. Hullet er nu udfyldt,
idet kunder som blot ønsker Radio, TV og Underholdning ved sengen, kan
investere i Bewatec terminalen, mens kunder, som ønsker en løsning som
virkelig udnytter de mange effektiviseringsmuligheder som IP-teknologien
giver, kan investere i vore løsninger fra Imatis.

Nye +blade fra BEST - patientkaldeanlæg
Få meget mere information om forskellige muligheder med BEST
patientkaldeanlæg ved at rekvirere et at nedenstående +blade, der er
datablade, som går mere i dybden med de enkelte emner:
• Team | Sengeafsnit - Opdel afdelingen i mindre TEAM og vis kun
relevante informationer for teamet
• Multifunktion | akutkald - Øgede muligheder for AKUTKALD - en
vigtig funktion for en mere sikker pleje
• Dato & tidsinformation - Store infodisplays med individuelle
prioriteter samt dato & tidsfunktion
• IP kommunikation - BEST IQ-IP giver nye muligheder for
kommunikation og integration

Tak for besøg på FSD samt Sikring & Sikkerhed
FSD’s årsmøde ’09 i Brædstrup er for længst et vel overstået kapitel. Vi
var rigtig godt tilfredse med arrangementet, der jo altid er både interessant
og hyggeligt.
Vi takker desuden for den store interesse, der var i relation til vores stand
på Sikring & Sikkerhed ’09. Især tak for de talrige positive tilbagemeldinger i relation til de mange nye og moderne løsninger, vi præsenterede indenfor personsikring. Tilsammen giver produkterne fra BEST,
COBS og BOCSH en helt unik bredde indenfor området personsikring.
Dette kombineret med vores erfaring gør, at vores kunder opnår optimale
muligheder for at vælge den helt rigtige løsning som er 100 %
tilpasset til behovet.

Vi har valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse - men sparer
på julekortene
I år har vi valgt at spare på julekortene og i stedet støtte Kræftens
Bekæmpelse. Derfor vil vi her benytte lejligheden til at sende dig og
din familie de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
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