Nyhedsbrev fra CARE-CALL A/S
november 2013




Forlæng levetiden på dit nuværende kaldeanlæg
Tilbud på Bewatec MediTec 8,5” patientterminaler
Vanvittigt lave priser på hovedtelefoner

Forlæng levetiden på dit nuværende kaldeanlæg
med BEST mobil kaldehåndtering
På de danske hospitaler findes der mange ældre kaldeanlæg med såkaldt ”nurse finder”
funktioner. En stor del af disse anlæg trænger til en modernisering, hvilket tidligere har været
forbundet med en større investering, da selve kaldesystemet skulle udskiftes, før plejepersonalet kunne få del i de mange fordele, et moderne kaldeanlæg med mobil kaldehåndtering
giver organisationen.
Vi kan nu hjælpe mange af disse hospitaler med at levetidsforlænge de nuværende kaldeanlæg ved tilkobling af BEST Software Suite forsynet med mobil kaldehåndtering og software programmet Planner.
I sin enkelhed virker løsningen ved, at BEST Software Suite forsynes med
et interface som åbner systemet mod de langt de fleste af de kaldeanlæg,
der i dag findes på det danske hospitalsmarked. Man kan således få sit
”gamle” kaldeanlæg til at virke med
moderne smartphones, DECT telefoner og personsøgere, vel at mærke
uden at skifte systemet.
Hvis du ønsker at høre mere om
mulighederne for jer, er du velkommen til at kontakte Peter Kirkegaard
på 86 93 46 10 eller 22 79 75 00.
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Efterårstilbud på patientterminaler
Vi har fået mulighed for at give vores kunder et par rigtig gode kampagnetilbud på Bewatec MediTec LCD TV 8,5” B-Home patientterminaler:
 LCD TV på 8,5” med indbygget radio
 Knapper for styring af lys ved sengen
 Godkendt strømforsyning efter EN 60631
Disse patientterminaler giver:
 Størst mulig service - også for sengeliggende patienter
 De bedste betingelser for brug i dagslys, da skærmen har meget lav
refleksion
 Roligere omgivelser på gange og i opholdsstuer
 Meget let rengøring - højt hygiejneniveau
 Indbygget radio, så dyre patienthåndsæt undgås
Køber du minimum 10 apparater inden årets udgang, kan vi tilbyde
kampagnepris på kr. 4.995,- pr. stk. komplet til sengebord
kampagnepris på kr. 9.995,- pr. stk. komplet med O-500 vægarm
priserne er uden installation og moms men færdigprogrammeret efter kanalliste
vi modtager fra jer.
Kampagnepriserne gælder ved ordre inden d. 30. november 2013.
Apparaterne fås også med patientkald, relæer til lysstyring, informationskanal etc.
Hvis du skulle ønske et af de andre apparater i Bewatec serien, har vi også
mulighed for at give dig et godt kampagnetilbud på disse, kontakt da venligst
Peter Kirkegaard på 86 93 46 10 eller pk@care-call.dk.

Vanvittigt lave priser på hovedtelefoner
Vanvittigt lave priser 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.
Tilbuddet er kun gældende ved ordre inden 30. november 2013.
Priserne pr. stk. er:
201 - 1.000 stk.
1.000 - 10.000 stk.
Over 10.000 stk.

kr. 8,80
kr. 7,30
kr. 6,50

Køber du for over kr. 5.000,- leverer vi fragtfrit i Danmark. Alle priser er excl.
moms.
Du kan sende din bestilling på mail til bestilling@care-call.dk
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