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Nyt BEST Proactive 7500 kalde- og personsikringsanlæg
Positiv vækst og flere nye ordrer
Tak for besøget på E-sundhed
I ønskes alle en rigtig god jul

Nyt BEST Proactive 7500 kalde- og personsikringsanlæg
- sikkerhed lige ved hånden - i rette tid og på rette sted!
Tryghed og sikkerhed er vigtige forudsætninger for, at man ikke mister jobglæden og
blandt andet derfor øges kravene til kalde- og personsikringsanlæg hurtigere end
nogensinde.
BEST har derfor udviklet et kombineret kalde- og personsikringssystem Proactive 7500
og udviklingen er sket i tæt samarbejde med brugere. Fokus har været fleksibilitet,
brugervenlighed og driftsikkerhed kombineret med lavest mulige omkostninger.
BEST Proactive giver blandt andet:
ASSISTANCE- OG OVERFALDSKALD FOR PERSONALET, da der udover de faste
assistanceknapper på personalets sendere også er indbygget dobbeltfunktion, som
kan indstilles til forskellige kald eller alarmer.
PRÆCIS LOKALISERING, da hver kalde- og alarmenhed har sit eget specifikke id, der
sikrer nøjagtig information om kalde- eller alarmsted.
”FOLLOW-ME-FUNKTION” FOR HURTIG HJÆLP, da kaldeinformationer opdateres i
realtid og man hele tiden kan se, hvor den kaldende befinder sig.
Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for jer med BEST Proactive system 7500,
er du velkommen til at kontakte os på 87 89 90 00 eller salg@care-call.dk.

Positiv vækst og flere nye ordrer
Vi oplever i øjeblikket en meget positiv ordreindgang og er i gang med mange spændende
opgaver rundt omkring i landet. Vi kan blandt andet nævne et par store opgaver i Region
Syddanmark:
 I forbindelse med byggeriet af det nye akutsygehus i Kolding har man valgt BEST
System IQ patientkaldeanlæg til de 216 enestuer i den 26 meter høje sengebygning.
 På OUH i Odense og Svendborg har man valgt BEST Software Suite med Emergency
alarmhåndtering til distribution af akutkald til mobiltelefoner.
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Vi deltog på E-Sundhedsobservatoriet
Vi takker for den store interesse, der var i relation til vores stand på E-Sundhedsobservatoriet, der blev afholdt på Hotel Nyborg Strand d. 2. og 3. december.
Især tak for den gode respons i forhold til den nye Software Suite fra BEST, der
med sin åbenhed også kan anvendes til mobil kaldehåndtering i relation til
”fremmede” kaldeanlæg. Vi kan nu hjælpe op mod 90 % af alle danske hospitaler
med at levetidsforlænge deres eksisterende kaldeanlæg.
Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Peter Kirkegaard på
86 93 46 10 eller mobil 22 79 75 00.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul
og et godt nytår!
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