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Nyt fra
care-call a/s
af Peter Kirkegaard

På trods af vejret er varmen steget os til hovedet
- vi forærer tre patient TV væk i denne uge til de hurtigste
Vi har besluttet os for at forære tre patient TV væk efter “først til mølle”-princippet - ét apparat
pr. deltager. Eneste krav er, at apparatet installeres på en afdeling, som i forvejen ikke har små
patient TV og at der findes en stikkontakt og et antennestik, hvor apparatet kan installeres.
Vi afholder installationsomkostninger m.m. til apparatet monteret på et sengebord.
Alt vi forlanger til gengæld er, at modtageren efter tre uger bruger 15 min på at udfylde vort
evalueringsskema omkring brugen af apparatet.
Bewatec MediTec LCD TV8 med radio og TV tuner:
•
•
•
•
•

Individuel skærm så man selv kan bestemme hvad man
vil se og hvor længe
Hygiejnisk keyboard så man kan betjene fjernsynet helt
uden fjernbetjening
Lyd via integrerede stereo højttalere eller stereo
hovedtelefoner så man ikke forstyrrer andre
Programmerbar volumenkontrol for hvor højt der
må skrues op
Sleep timer som automatisk slukker apparat efter
en periode
Mulighed for tilslutning af DVD, video, CD eller spilkonsol

Send en mail til sk@care-call.dk for at få svar på om du er en af de heldige.
OBS: Tilbuddet gælder kun i uge 27.
care-call netop nu
Vi er i øjeblikket i gang med mange spændende opgaver rundt omkring i Danmark, vi kan bl.a.
nævne:
•
•
•

Rigshospitalet, en større kalde- og sikkerhedsløsning til stråleterapien i Finsenbygningen,
denne opgave udføres sammen med Bravida.
En større COBS/BEST løsning til Amtssygehuset ved Ribe, løsningen kombinerer
personalarmering og trådløs telefoni.
Mange spændende opgaver inden for kaldeløsninger til handicapboliger, plejeboliger og
skolebebyggelser.

Endnu mere fokus på service
Vi oplever, at flere og flere af vore kunder begynder at fokusere på serviceomkostninger og
vedligeholdelsesmuligheder, når de investerer i nye kaldesystemer – og efter vores opfattelse er
det med god grund.
Hvad nytter det, at startinvesteringen er lille, hvis det sparede beløb efterfølgende skal bruges
til at få udstyret serviceret? Hos care-call har vi valgt, at vore servicepriser skal afspejle de
omkostninger, vi har ved at udføre service – det, synes vi, er sund fornuft for både vore kunder
og os.
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For os er det desuden naturligt, at vore kunder selv skal kunne vedligeholde og programmere systemerne, hvis de
ønsker det. Derfor er det vigtigt, at dette sker på en enkel, overskuelig måde typisk via selvforklarende Windows
programmer. Efter nogle få timers undervisning kan vore kunder med lethed programmere og vedligeholde de anlæg
der investeres i.
Priser på serviceaftale
Vi kan tilbyde mange former for serviceaftaler, altid tilpasset det omfang som vore kunder ønsker af en sådan aftale.
Kendetegnede er at disse aftaler tilbydes vore kunder på meget gunstige vilkår.
Service efter regning
Vil I heller kalde på os, når der er behov – så koster det ikke en »herregård«. Vi tilbyder effektivt, specialuddannet
personale til følgende priser:
Installationstime
kr. 410,00
Servicetime
kr. 500,00
Dertil kommer et mindre fast beløb til kørsel bestem af hvor langt vi skal køre.
COBS lancerer ny trådløs DECT telefon med farvedisplay
COBS nye trådløse telefon C-2301 sætter brugeren i fokus med sit store højopløselige farvedisplay og sit elegante
ydre. COBS C-2301 er et eksempel på brugervenlighed, når det er bedst. Det store farvedisplay og det intuitive
brugerinterface gør C-2301 til det foretrukne valg i administrative miljøer.
Med sit store farvedisplay giver C-2301 mulighed for enkel kommunikation ved hjælp af både symboler og tekst, som
mange brugere vil genkende fra mobiltelefoner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stort højopløselig farvedisplay
Symbol- og tekstbaseret menusystem
Navigationsknap
Nummerpræsentation
Dato og tid i display
Telefonbog med op til 250 poster
Samtaleliste
Headsetudtag og højttalerfunktion
20 timers taletid og 250 timers standby-tid
Den nye telefon lanceres her i sommeren 2007.

Endnu en medarbejder
Vi har forrygende travlt og siden sidste nyhedsbrev har vi budt velkommen til yderligere en
ny medarbejder:
Kristian Elkjær Sørensen er ansat som servicetekniker med udgangspunkt fra vores kontor
i Skanderborg. Kristian, der tidligere har været ansat hos G4S, har stor erfaring med mange
forskellige typer af sikringsanlæg

God sommer
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle
en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer.
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