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God sommer
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie
en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer.
I denne udgave kan vi fortælle om flere nyheder, du kan
læse om nedenfor.

Vi har været på HEALTH & REHAB 2008
Først i maj deltog vi som tidligere nævnt på HEALTH & REHAB, der jo er Nordens største udstilling for hjælpemidler.
Vi takker de mange, der var forbi vor stand og takker for den
fine respons vi fik i relation til fremtidens IP-baserede kaldeanlæg fra BEST. Glædeligt er at fremtiden allerede kan
leveres nu.

care-call netop nu
De seneste par måneder har vi sagt goddag til en række nye
care-call kunder. Vi kan blandt andet nævne:

• Fredericia & Kolding Sygehuse, IP-baseret BEST Patientkaldeanlæg til det nye AMA afsnit
• Center for Rygkirurgi, BEST INTELLEGENTIA til ny afdeling i Odense
• Bagterp Skole i Hjørring, nyt kommunikationsanlæg i
forbindelse med renovering af skolen
• Gedved Skole, nyt kommunikations og brandvarslingsanlæg til nybyggeri samt den nuværende del af skolen
• Sønderparken i Horsens, COBS DECT anlæg med alarmering, således personalets sikkerhed øges
• Pilebakken i Them, COBS DECT anlæg
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Demo Patient TV med rabat
Vi har ryddet op på vort lager og vi har seks stk. Bewatec
patient TV i forskellige typer og størrelser. Disse apparater
sælges med 50% rabat - ring og få et godt tilbud.

Kalde-,
kommunikations- og
personsikringsanlæg

IP baseret kaldeanlæg med Cisco integration
Både BEST og COBS har for nylig lanceret en række
nye muligheder for IP interface, hvilket giver os en helt
unik mulighed for at integrere kalde- og kommunikationsanlæg med IP telefonisystemer fra Cisco. Der opnås
herved en driftssikker løsning, som er meget let at vedligeholde og udbygge via kundens netværk.

Kvalitetsservice til en attraktiv pris
Vi har den holdning at prisen for efterfølgende service
skal være fair både for kunden og for os. Hvad nytter
det at investere i en løsning, som efterfølgende er
meget dyr at vedligeholde.
Med baggrund i ovennævnte har vi udviklet et nyt servicekoncept
med en række af nye muligheder:
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Årligt anlægseftersyn
Back-up af dit system
Fjernovervågning
Aftale om remote service og telefonsupport
Aftale om servicering af bærbart udstyr
Uddannelse
Døgnservice

Du har mulighed for fuldt og helt at lade os vedligeholde dit system,
derved kender du de fremtidige serviceomkostninger. Det er for
øvrigt altid en god ide at spørge på prisen på en totalservicepakke,
når du investerer i nyt teknologisk udstyr, fordi denne pris afspejler
de forventede fremtidige omkostninger til vedligeholdelse.
Vi kommer meget gerne på besøg, så vi kan drøfte omfanget af en
serviceaftale præcist tilpasset til jeres ønsker og behov.

ITS porttelefoner - IP SIP baseret
COBS har i samarbejde med ITS udviklet en SIP baseret IP porttelefon. Derfor har virksomheder og institutioner, der anvender IP
telefoni, nu mulighed for en kommunikationsløsning til porte og
døre, uden der er behov for opsætning af ATA moduler.

Ny sikkerhedspersonsøger fra Bosch
• Automatisk ”man-down”, ”no-movement” og trækalarm
• Automatisk og manuel selv-test funktioner
Bosch Security Systems har introduceret en ny sikkerheds personsøger med display både i toppen og på fronten af enheden.
En ny mobil selv-test funktion checker om enheden fungerer
korrekt, hvilket giver ekstra sikkerhed. Denne selv-test funktion kan
startes automatisk eller manuelt af brugeren til enhver tid.
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