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care-call netop nu

Vi er i øjeblikket i gang med mange spændende opgaver rundt omkring i Danmark.
Vi kan bl.a. nævne:
- Installation af et stort BEST INTELLEGENTIA personsikringsanlæg ved Søndersøparken i
Viborg. Til løsningen anvendes knap 500 stk. positionssensorer og 125 alarmsendere.
- Igangværende installationer af BEST patientkaldeanlæg på ni danske sygehuse og
hospitaler fordelt i alle de fem nye regioner. Vi kan blandt andet nævne kaldesystem ved 134
senge i Hjørring og knap 200 senge på Hvidovre Hospital.
- Fem større installationer af BEST omsorgssystemer til plejebebyggelse.
- Flere IP/DECT anlæg til handicapboliger rundt omkring i landet.

Fokus på personsikring

Gennem de seneste år er salget af personsikringsanlæg i Danmark steget kraftigt. Dette er måske desværre et udtryk for stigende vold i samfundet, men heldigvis er der mange, som foretager en investering i personsikringsanlæg for at skabe øget sikkerhed og tryghed for personalet.
Denne investering er god, fordi mulighederne for løsning af en konﬂikt altid er meget bedre, når
medarbejderne er trygge.
Teknologisk ﬁndes der i dag rigtig mange løsninger, der kan anvendes til sikring af personale og
det vigtigste og helt afgørende er altid at vælge en løsning, som er enkel at betjene og forstå.
Vi har gode erfaringer med personsikringsanlæg til eksempelvis skadestuemodtagelser, psykiatriske hospitaler, alkohol ambulatorier, forsorgshjem, plejehjem, kontorer og generelt til medarbejdere som arbejder alene.
Send en mail til sk@care-call.dk, hvis du ønsker brochure eller yderligere oplysninger.

Tidens hit: Patient TV

I 2006 leverede vi over 500 patient TV apparater til ni danske sygehuse og hospitaler. Denne
udvikling er fortsat i dette år, hvor vi netop nu leverer i alt 220 stk. til Haderslev Sygehus og
Aabenraa Sygehus. Begge steder er TV’et suppleret af en rengøringsvenlig patienttelefon.
Erfaringerne med det personlige TV ved sengen er rigtig gode. Plejepersonalet beretter om meget mere ro uden irriterende stativer til TV apparater samt en helt anden og bedre hygiejne,
da man nu helt kan undvære fjernbetjeninger og store støvsamlende TV apparater.
Patienterne får deres »eget« apparat og kan selv vælge, hvad de vil se og hvornår, ligesom der
ikke er generende genskin, som forstyrrer »naboen«. Desuden har apparatet også indbygget
radio, der er meget let at betjene, hvilket er meget vigtigt for især ældre patienter.
Send en mail til sk@care-call.dk, hvis du ønsker brochure eller yderligere oplysninger.

Nyt produkt: Bosch personsøgning

Vi er så heldige at være blevet udvalgt til at repræsentere Bosch i Danmark hvad angår trådløs personsøgning. Bosch har et bredt program i trådløs personsøgning baseret på en meget
moderne teknologi. I den forbindelse har vi uddannet vores personale, således at vi også kan
servicere ældre personsøgeanlæg af fabrikatet Philips.
Send en mail til sk@care-call.dk, hvis du ønsker brochure eller yderligere oplysninger.

Nye lokaler igen

Til 1. september i år ﬂytter vi for tredje gang i Jylland, siden vi startede i 2000. Denne gang til
Dansikrings tidligere ejendom i Hørning syd for Århus. Her er der plads til dobbelt så mange
medarbejdere og desuden mulighed for at bygge til, så vi kan fortsætte vores ekspansion.



Medarbejdere

Ved indgangen til 2006 var vi seks medarbejdere hos care-call a/s. Dette antal er blevet kraftigt forøget gennem
2006, hvorfor vi her benytter lejligheden til en kort præsentation af alle medarbejdere.

Charlotte Asferg
passer telefon,
koordinerer service
og har styr på
lager og økonomi.

Martin Hjorth
arbejder med service og installation
- primært med udgangspunkt i vores
kontor i Ballerup.

Sune Pedersen
er systemkonsulent
med ansvar for salg
til plejeboliger samt
leverandørkontakt.

Jacob Weirauch
arbejder med
installation og
service primært i
Jylland og på Fyn.

Niels Andersen
har ansvaret for
vor autorisation
samt styrer service
installations opgaverne.

Susan Karmar
er ansvarlig for alle
marketing aktiviteter
og er back-up for
sælgerne.

Jesper Gøtche
arbejder med
installation og
service primært i
Jylland og på Fyn.

Niels F. Pedersen
er tidligere ejer af
Servicon og arbejder primært med
salg og service
af lyd- og personsøgeanlæg.

Søren Lorentzen
arbejder med installation og service
primært i Nordjylland.

Leif Pedersen
er tidligere medarbejder hos Servicon og arbejder
primært med servicering af lyd- og
personsøgeanlæg.

Peter Kirkegaard
ejer care-call a/s og
arbejder med salg
og ledelse.

Thomas Hjorth
Andersen
arbejder med installation og service
- primært på Sjælland.

Lone Klercke
arbejder primært
med telemarketing
og kundepleje.

Gunhild Munch Hestbæk
er piccoline og hjælper med alle
forefaldende opgaver.
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care-call a/s er en del af BEST Group Skandinavien.
I Norden er der ca. 60 medarbejdere, som dagligt beskæftiger sig med BEST kalde- og personsikringssystemer.
Vores forretningsområde er rådgivning, levering og servicering af kalde-, kommunikations- og personsikringsanlæg til sygehuse og plejehjem.

