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I kan møde os på FSD’s årsmøde
Vi deltager på Sikring & Sikkerhed ’09
BEST mobil kaldehåndtering
Helt nyt BEST Proactive personsikringsanlæg
Tilbud på hovedtelefoner

I kan møde os til FSD’s årsmøde på stand 31
Igen i år vil I kunne møde os på FSD’s årsmøde på Pejsegården i
Brædstrup i dagene d. 30. september - 2. oktober.

Vi deltager på Sikring & Sikkerhed ’09
Mød os på stand C-4531. Få gratis billetter - send en mail til
sk@care-call.dk, hvor du angiver, hvor mange billetter du ønsker.
Messen er Danmarks største indenfor sikring og sikkerhed og finder
sted i Odense Congress Center i dagene 22. - 24. september 2009.
Sikring & Sikkerhed '09 er branchens eget arrangement – målrettet
og fagligt – arrangeret af Odense Congress Center i samarbejde
med Sikkerhedsbranchen.

Helt nyt BEST Proactive personsikringsanlæg
Tryghed og sikkerhed er vigtige forudsætninger for, at medarbejdere
ikke mister jobglæden. Derfor øges kravene til personsikring bestandigt og hurtigere end nogensinde.
Blandt andet som følge deraf er det lykkedes BEST at udvikle et
fleksibelt og sikkert system, der er let at tilpasse og samtidig giver en
bekymringsfri og kosteffektiv personsikring.
BEST Proactive er et trådløst personsikringssystem med unik to-vejs
kommunikation og positionering af alarmen til det rum, hvor denne er
blevet udløst. Proactive kan kombineres og opbygges på mange
måder, således forskellige behov for personsikring kan opfyldes,
dette lige fra sikring af medarbejdere i kontorer til sikring af mange
hundrede medarbejdere på et psykiatrisk hospital.
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BEST Proactive giver blandt andet:

• PRÆCIS LOKALISERING, da hver alarmenhed har sit eget specifikke
id, der sikrer nøjagtig information om alarmsted.
• ALLE ALARMER I KLARTEKST, med mulighed for at fortælle hvor
alarmen er aktiveret.
• BEKRÆFTELSE PÅ ALARMMODTAGELSE, idet der sendes en kvittering direkte tilbage til alarmgiver, når knappen på senderen aktiveres.
• FULD FLEKSIBILITET, med mulighed for at vælge mellem flere forskellige modeller af sendere, der alle har et flot, slankt design og er lette at
anvende.
• UAFHÆNGIGHED AF IT-NETVÆRK, garanterer en funktionalitet op til
100 %.
• OPFØLGNING PÅ ALARMAKTIVITETER, ved hjælp af statistiksoftware, der kan levere information som kan ligge til grund for effektivisering og planlægning i organisationen.

Mobil kaldehåndtering
BEST mobil kaldehåndtering er en helt ny platform, der understøtter
transmission af kaldehændelser til mange forskellige former for bærbart udstyr, som f.eks. personsøgere, DECT telefoner, via Wlan og til
mobiltelefoner via GPRS. Især transmission til mobiltelefoner giver en
række nye muligheder, idet man som bruger konstant er online på
systemet og derved kan se alle relevante informationer i relation til
systemet.
I mobiltelefonerne kan man blandt andet se accepteret kald , kald der
ikke er accepteret, prioriteten af kaldet, nærværmarkering som viser
hvilke rum der aktuelt har besøg af kollega, status for ikke accepterede kald.

Tilbud på hovedtelefoner
Vanvittigt lave priser på grund af den lave dollar kurs. Vi har kun 5.000
stk., så de sælges efter ”først til mølle”-princippet. Passer til langt de
fleste patientradioer og TV som findes på det danske marked.
Priserne pr. stk. er:
110 stk.
kr. 30,00
11 - 200 stk.
kr. 20,00
201 - 1.000 stk.
kr. 10,00
1.000 - 5.000 stk.
kr. 8,25
Alle priser er excl. moms.

Tag os med på råd,
så vi sammen kan finde en løsning,
som er tilpasset Jeres situation og behov.
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