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Rabat på udskiftning af gamle, slidte telefoner
AAA rating - vi er tildelt højeste kreditværdighed
Vi sikrer kommunikationen på danske fælles akutmodtagelser

•
•

Rabat på udskiftning af dine gamle, slidte telefoner
Dine telefoner deltager givetvis i en hård og krævende arbejdsdag med
risiko for både at blive tabt og komme i kontakt med vand.
Nu har du mulighed for billigt at udskifte dine gamle telefoner og for hver
af de telefoner du ønsker at skifte med en ny Cobs telefon, giver vi lige nu
500 kr. i indbytningsrabat.
Priserne pr. stk. er (efter indbytning af gammel telefon):
Cobs
Cobs
Cobs
Cobs

C-2101 ........................................................................... kr.
C-2105 ........................................................................... kr.
C-2110 ........................................................................... kr.
C-2115 ........................................................................... kr.

1.275
2.095
2.295
3.395

500 kr. i
indbytningsrabat
for hver telefon!

Køber du for over kr. 5.000, leverer vi fragtfrit i Danmark.
Priserne er uden indlægning i central samt excl. moms.

AAA – Højeste kreditværdighed
Vi er stolte over at kunne fortælle, at vi har opnået den højeste kreditværdighed efter Soliditets kreditvurderingssystem AAA®.
En kreditrating baseres på forskellige delbedømmelser af en virksomhed.
Det er kombinationen af delbedømmelserne, som fastsætter en aktuel rating for en virksomhed. De fire delbedømmelser er:
•
•
•
•

Grunddata
Ejerforhold
Økonomi
Betalinger

Soliditet skriver: ”For at opnå en AAA (Trippel-A) skal der være tale om en
virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.”
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Vi sikrer kommunikationen på
danske fælles akutmodtagelser
Rundt i hele landet er der i øjeblikket stor travlhed med at etablere nye
fælles akutmodtagelser, hvilket er den nye trend på hospitalerne. En del
steder er man allerede godt etableret og i gang med at skabe sig erfaringer med modellen og andre steder er man stadig i gang med planlægningen og etableringen.
Formålet med indførelsen af de fælles akutmodtagelser er naturligvis, at
man forventer, at modellen kan løfte kvaliteten af behandlingen for de
akutte patienter på hospitalerne. Visitationen i den fælles akutmodtagelse skal sikre, at patienterne mødes med de rette kompetencer fra starten, således at den rette udredning og behandling kan iværksættes hurtigst muligt og dette med en ensartet høj kvalitet i såvel modtagelse, udredning som behandling, uanset tidspunktet for indlæggelsen.
I en fælles akutmodtagelse vil man i sagens natur skulle håndtere svært
syge og tilskadekomne mennesker og derfor er det afgørende nødvendigt, at man har såvel teknologi til som praktisk mulighed for at foretage
akutte operationer. Man skal også have sikre kommunikationsveje så man
kan få og videregive relevante informationer i forbindelse med modtagelsen og behandlingen af de akutte patienter og det er her vi hos care-call kommer ind i billedet.
BEST Teleprodukter har udviklet et værktøj, der er designet specifikt
til håndtering af kritiske alarmer på hospitaler og derfor garanterer en
effektiv og sikker akutalarmering. Et værktøj der giver personalet i de
fælles akutmodtagelser overblik over, hvad der sker og hvem der er
på vej til en aktuel hændelse. Med grafisk præsentation af informationerne fås et hurtigt visuelt overblik over situationen og ressourceanvendelsen, hvorfor tiden kan udnyttes bedre og mulighederne for at redde
liv øges væsentligt.
Det nye Emergency program ”spiller” fuldt sammen med kaldeenheder,
overfaldslarm og optagetmarkering fra BEST, ligeledes findes interface for
integration til planlægningstavler af typen Imatis, m.fl.
Vi har allerede indgået aftaler med Region Nordjylland om leverance til
sygehusene i Hjørring og Thisted samt med Region Sjælland om leverance til sygehuset i Slagelse. Desuden har vi implementeret løsningen i de
nuværende rammer på Hvidovre Hospital. I den nærmest fremtid forventer vi at underskrive yderligere 3 aftaler om leverancer til akutmodtagelser.
Vi tillader os i al beskedenhed, at kalde os selv for
”FAM-specialisterne”.
Hvis du vil se, hvordan BEST Emergency kan være med til at sikre en velfungerende kommunikation på en fælles akutmodtagelse, er du velkommen til at kontakte Peter Kirkegaard på 22 79 75 00 og aftale en uforpligtende præsentation.
På vores hjemmeside http://care-call.dk/side7826.html finder du en video
om håndtering af kritiske alarmer på Hvidovre Hospital.
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