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Glædelig jul og godt nytår
Nyt unikt kaldesystem fra BEST
Juletilbud på hovedtelefoner
Juletilbud på patientterminaler
Region Syddanmark har besøgt superhospital i Oslo

Vi ønsker en glædelig jul og et godt nytår
Se de gode tilbud på
I årets sidste nyhedsbrev vil vi gerne benytte lejligheden til at sende dig
og din familie de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
hovedtelefoner og
Efter at vi i 2007 ansatte flere nye medarbejdere og flyttede, har der i
patientterminaler på
2008 været fokus på uddannelse og etablering af nye forretningsgange,
næste side!
alt med det formål at sikre kvaliteten i det arbejde, vi leverer til vore
kunder.
2008 var også året, hvor vi i tillæg til de forskellige former for service- og vedligeholdelsesaftaler indførte et fast 24 timers beredskab, som står til rådighed for de af
vore kunder, der har behov for det.
BEST Proactive til plejebebyggelser
BEST Proactive er et helt nyt unikt kaldesystem fra BEST, som vil give en række
nye muligheder for beboere og personale på ældrecentre rundt omkring i verden.
”I de 25 år jeg har været i kaldeanlægsbranchen, har jeg aldrig set så stor en
nyskabelse. Løsningen er designet 100 % i relation til de krav og ønsker
såvel beboere som personale har til fremtidens kaldesystemer”, udtaler
direktør Peter Kirkegaard, care-call a/s.
De kendte fænomener med at kald fra beboere i nogle situationer ikke kommer igennem, er helt fjernet med Proactive, da signalet fra den trådløse sender,
som beboeren anvender, altid når frem. Der sendes endda en beroligende kvittering tilbage til den beboer, der har etableret kaldet, når dette er registeret.
Teknologien giver i tillæg mulighed for på en meget enkel måde at præsentere
eksakt position for den beboer, der kalder, ikke blot til et område, men helt ned til
det rum, hvor behovet for hjælp findes.
Sammenlignet med de løsninger som i dag findes på markedet, er løsningen
væsentlig billigere at vedligeholde, blandt andet fordi der er en unik lang
holdbarhed for batterier i beboer-sendere, kombineret med at de mange forskellige
browserbaserede softwareapplikationer ikke er belagt med løbende vedligeholdelsesomkostninger. ”Hos care-call a/s synes vi at den prispolitik er sund
fornuft”, fortsætter Peter Kirkegaard.
Med BEST Proactive opnår ældre på landets plejehjem en mere sikker dagligdag, da kaldet altid kommer igennem med eksakt information om, hvor hjælpen
behøves og care-call a/s opnår en helt unik mulighed for markant at styrke sin
markedsposition i relation til kaldeanlægsløsninger til plejebebyggelser i Danmark. ”Vi har store forventninger til BEST Proactive”, slutter Peter Kirkegaard.
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Også godt nyt til landets hospitaler
BEST Proactive findes også som ”plug and play” moduler, der er beregnet for tilkobling
til bestående kaldesystemer fra BEST, hvilket er en stor fordel for f.eks. landets hospitaler. Oppegående patienter vil kunne udstyres med en bærbar sender og plejepersonalet
vil modtage eksakt information om, hvor patienten befinder sig, når hjælpen behøves.

Juletilbud på hovedtelefoner
Vanvittigt lave priser på grund af den lave dollar kurs. Vi har kun 25.000 stk., så de
sælges efter ”først til mølle”-princippet. Passer til langt de fleste patientradioer og TV
som findes på det danske marked.
Priserne pr. stk. er:
110 stk.
11 200 stk.
201 - 1.000 stk.
1.000 - 10.000 stk.
Over 10.000 stk.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

30,00
20,00
10,00
8,25
7,50

Køber du for over kr. 5.000,- leverer vi fragtfrit i Danmark. Alle priser er excl. moms.

Juletilbud på patientterminaler
Vi har fået mulighed for at tilbyde vores kunder et rigtig godt kampagnetilbud på
Bewatec MediTec LCD TV8.5 ONE uden infosystem.
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LCD TV på 8,5” i 16/9 format
Størst mulig service - også for sengeliggende patienter
Giver roligere omgivelser på gange og i opholdsstuer
Skærmens meget lave refleksion giver de bedste betingelser for brug i dagslys
Meget let rengøring - højt hygiejneniveau
Indbygget radio, så dyre patienthåndsæt undgås

Køber du minimum 10 apparater inden årets udgang kan vi tilbyde en

kampagnepris på kr. 4.000,- pr. stk.
prisen er uden ophæng, installation og moms.

Delegation fra Region Syddanmark ser på det nye superhospital i Oslo
Region Syddanmark står for de næste 10 år at skulle bygge nye sygehuse for mange
milliarder kroner.
Derfor har repræsentanter fra regionen været på Ahus i Oslo for at blive inspireret. Ahus
er et af verdens mest moderne sygehuse og nogle af de løsninger, som bruges i Oslo,
har delegationen taget med sig hjem.
De vil om nogle år gavne patienter i region Syd, f.eks. i Åbenrå, hvor det nuværende
sygehus skal udbygges med 61.000 kvadratmeter til en pris af 2,4 milliarder kr.
På Ahus har de bl.a. valgt BEST patientkaldeanlæg med OPC integration mod IMATIS,
dette på samme måde som Skt. Olav, Trondheim, Haukeland Universitetssjukhus, Norrlands Universitetssjukhus og TEHUSET i Bor.
Region Syddanmark vil gøre brug af den allernyeste teknologi - robotter og avanceret
brug af computerteknologi er noget af det, som fremtidens patienter på sygehusene kan
vente sig. Og de teknologiske løsninger skal også være med til at løse sundhedsvæsenets største problem - manglen på læger og sygeplejersker.
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