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I ønskes alle en god sommer
Ny medarbejder i Hørning
Nyhed fra BEST - mobil kaldehåndtering
Vi deltager Sikring & Sikkerhed ’09
Succes med kaldeanlæg til hospice fortsætter
Distributøraftale med norske IMATIS
IP DECT til Regionshospitalet Randers

I ønskes alle en god sommer
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig
god og forhåbentlig solrig sommer.

Vi byder velkommen til Chenette Nonboe
Vi er glade for at kunne fortælle, at Chenette Nonboe startede som
kontorassistent hos os d. 18. maj. Chenette skal arbejde med økonomi og logistik.

Mange nyheder fra BEST på Elfack
Igen i år var BEST Teleprodukter med på den store EL-messe i
Gøteborg. Markedet blev denne gang præsenteret for to spændende
nyheder, dels indenfor personsikring og dels indenfor mobil kaldehåndtering.
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.
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.

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.
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Distributøraftale med norske IMATIS
care-call a/s og norske IMATIS AS samarbejder nu om at sikre en bedre
integration af de tekniske installationer på de danske hospitaler. Vi har
underskrevet distributøraftale om markedsføring af IMATIS produktprogram,
der omfatter en række innovative softwareløsninger til hospitaler.
Løsningerne fra IMATIS skaffer det nødvendige IT-grundlag, til at støtte op om
den kommunikation hospitaler har brug for til at kunne forbedre sin effektivitet
og produktivitet.
Forskellige teknologier som eksempelvis medicin, kommunikation og IT
samles, således der skabes et højt tilgængeligt informationsmiljø samtidig med
at det gennem integrationen bliver muligt at effektivisere de teknologiske
processer.
Mulighederne udnyttes allerede på blandt andet Ahus i Oslo og Skt. Olav i
Trondheim, der er nogle af verdens mest moderne sygehuse.
Imatis har en vision og ledestjerne som går ud på at skabe ’En god hverdag for
patienter, pårørende og ansatte’. Dette kan opnås ved at gøre information
tilgængelig ’hvor du er, når du har behov for det og på en sikker måde’ –
samtidig med at effektivisere arbejdsprocesser i kundens værdikæde.
Imatis AS, der har hovedkontor i den norske by Porsgrunn og afdelingskontor i
Oslo definerer Norge og Norden som selskabets hjemmemarked og det
område der hovedsageligt fokuseres på. ’Den indgåede partneraftale med
care-call er en central del af vores strategi om at fokusere på Danmark som en
del af vores hjemmemarked’, siger Morten Andresen, administrerende direktør
i Imatis AS.

IP DECT til Regionshospitalet Randers
NetDesign A/S og care-call a/s har indgået strategisk samarbejde omkring
levering og installering af SIP baseret IP/DECT telefoni til Regionshospitalet
Randers.
Løsningen består både af almen telefoni og care-call IP/DECT messaging
telefoni og er designet efter et stort antal trådløse telefoner, kombineret med
høje krav til sikkerhed og tilgængelighed.
Det strategiske samarbejde mellem NetDesign og care-call giver Regionshospitalet Randers en komplet og funktionel løsning, hvor to virksomheder
anvender hver sin ekspertise og den nyeste teknologi indenfor IP/DECT
området.
Kontakt salgschef Hanne Høedt for at høre mere om SIP baseret IP/DECT.

Kaldeanlæg til hospice
Succesen med kaldeanlæg til hospice fortsætter. Det er med glæde, vi kan
oplyse, at vi netop har modtaget kontrakt på etablering af kaldeanlæg til
yderligere to hospice nemlig Svanevig Hospice ved Bandholm og Hospice
Filadelfia i Dianalund. De to nye hospicekunder kan i høj grad drage nytte af
de erfaringer vi har gjort os på tre andre hospice rundt omkring i Danmark.
’I forbindelse med kaldesystemer til hospice har vi hos care-call lagt stor vægt
på at erfaringsudveksle med vore kunder. Herved har vi kunnet højne
standarden, for de løsninger der bliver implementeret, hvorved man virkelig
kan tale om kundetilpassede løsninger’, udtaler direktør Peter Kirkegaard.
Ved at kombinere de bedste teknologier har vi skabt en driftsikkert og fleksibel
løsning der både optimerer trygheden for patienterne og giver personalet gode
betingelser for at tilrettelægge plejen, således der kan skabes tid til den vigtige
personlige pleje at patienterne i den sidste svære tid.
Vest (post– og besøgsadresse):
Nydamsvej 49 DK-8362 Hørning
Tel. +45 87 89 90 00
Fax +45 87 89 90 05

Øst (servicekontor):
Telegrafvej 5A DK-2750 Ballerup
Tel. +45 87 89 90 00
Fax +45 87 89 90 09

salg@care-call.dk
www.care-call.dk
CVR-nr. 29529167

Kalde-,
kommunikations- og
personsikringsanlæg

