Unite SmartSense
Slimme zorgdomotica software

Slimme software voor vrijheid en
veiligheid van bewoners
Hoe zorg je er voor dat bewoners vrij kunnen leven, maar wel veilig zijn? En dat zorgmedewerkers
meer tijd hebben voor echte zorg? Onze oplossing Unite SmartSense helpt u hier bij, het biedt discrete bewaking met verschillende soorten sensoren op grond van persoonlijke bewonersproﬁelen.

De vraag naar zorg wordt groter en complexer. Druk op het personeel neemt toe
terwijl de bewoner steeds meer waarde hecht aan vrijheid en veiligheid.
Onze oplossing Unite SmartSense bepaalt op basis van sensorinformatie wat
de status van een bewoner is. De innovatieve toepassing vergelijkt deze status
continu met het persoonlijke profiel van de bewoner. Is zijn of haar leefritme anders
dan normaal? Of ontstaat er een mogelijk gevaarlijke situatie? Dan krijgen zorgmedewerkers daar een melding van, met de juiste prioriteit. Zet zorgtechnologie in op
maat van de bewoners en creëer een vrije en veilige omgeving voor ze.
Alle activiteiten van de bewoner worden opgeslagen en grafisch zichtbaar gemaakt
in het bewonersdashboard. Op een eenvoudige manier kunnen de activiteiten
van de bewoner van de afgelopen dag, dagen en week worden getoond. Op deze
manier zijn patronen en trends te herkennen.

Voordelen Unite SmartSense
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minder meldingen door combinatie van slimme statussen
en profielen van bewoners
Werkt integraal samen met teleCARE, MARi en Unite
Eenvoudige en intuïtieve schermen
Zorgteam kan zelf profielen van bewoners beheren
De techniek volgt de bewoner. Niet andersom!
Inzicht in patronen en trends door datadashboard
De Unite SmartSense App geeft visuele bevestiging met
camera’s bij alarm of virtuele rondes
Open sensor platform
Koppeling met ECD

De Unite SmartSense App geeft visuele
bevestiging met camera’s bij meldingen of
virtuele rondes

"Dit systeem biedt mensen meer ruimte om hun eigen gang
te gaan, met behoud van veiligheid.”
Hennie de Vries - Merkus
HBO-verpleegkundige Geriatrie Gerontologie (VGG) bij ZuidOostZorg

Hoe werkt het?
Van slimme sensoren tot inzicht in het leefritme van bewoners

In de kamers worden draadloze sensoren geplaatst.

In combinatie met slimme software geven deze sensoren de status van de
bewoner weer.

Je kan eenvoudig starten met één sensor en uitbreiden wanneer nodig.

Per bewoner kan er een persoonlijk profiel ingesteld worden zodat het aansluit bij de zorgbehoefte.

Door data zichtbaar te maken in het dashboard krijg je een objectief beeld
en inzicht in het leefritme van de bewoner.

Met objectieve data wordt de zorg geholpen de juiste beslissing te maken,
in overleg met familie en de verantwoordelijke arts.

Slimme sensoren
Om tot betrouwbare detectie te komen, worden de sensoren
op diverse plekken in de kamers opgehangen. Dit vindt altijd
plaats na een grondige bestudering van de ruimte en de
wensen en eisen van de gebruikers. Het basissysteem kan
worden uitgerust met een sensor in bed.
Volledig inzicht krijgt men door één of meerdere sensoren te
plaatsen:
•
In het bed
•
Bij de deur
•
In de kamer
•
In de badkamer
De combinatie van sensoren zorgt - samen met het achterliggende algoritme - voor een betrouwbaar beeld over de status
van de bewoner in de kamer.

Open platform
Naast de Ascom sensoren is het ook mogelijk om het
systeem te combineren of uit te rusten met andere slimme

sensoren, zoals slimme camera’s of nieuwe innovaties op het
gebied van zorgdomotica. Door volledige integratie blijft
ondanks het gebruik van andere sensoren het platform
hetzelfde; zelfde schermen en overzichten, zelfde bewonersprofielen, zelfde meldingen op de handset en zelfde app.
Kortom; flexibel inzet van sensoren, zonder nieuwe apps,
portals en accounts.

Eén centrale plek
Voor zorgorganisatie met meerdere locaties is het mogelijk
om Unite SmartSense op een centrale plek in te richten en zo
meerdere locaties te ondersteunen. Deze centrale installatie
biedt de volgende voordelen voor de organisatie:
•
Eén Unite SmartSense installatie kan meerdere locaties
ondersteunen.
•
Eenvoudig beheer van software, gebruikers en
integraties binnen de organisatie
•
Uniforme werkwijze over de gehele organisatie
•
Besparing van hardware op locatie
•
Onderdeel van het centrale Ascom Care Platform
•
Te koppelen aan organisatie Identity & Access
Management tools voor accountsbeheer

Unite SmartSense Interfaces
Bewonersoverzicht, -profiel en -dashboard

Bewonersoverzicht
Zodra een kamer is uitgerust met sensoren, kan Unite SmartSense de
statussen van bewoners tonen. Deze informatie is altijd actueel beschikbaar. In tekst en pictogrammen wordt het kamernummer, de naam van
de bewoner en de tijd dat de status actief is weergegeven. Het is - in
verband met de privacy - mogelijk om de status van bewoners uit te
schakelen. Dit heeft geen invloed op de alarmering.

Bewonersproﬁel
De zorgmedewerker stelt zelf eenvoudig het persoonlijke profiel van een
bewoner in. Het profiel zorgt ervoor dat de zorg een melding krijgt wanneer de status van een bewoner buiten het ingestelde profiel komt.
Een persoonlijk profiel zorgt er bijvoorbeeld voor dat een zorgmedewerker wel direct een melding krijgt bij het bed verlaten van een valgevaarlijke bewoner, maar bij zijn buurvrouw alleen als deze ’s nachts de kamer
verlaat. Op deze manier hebben bewoners veiligheid en privacy, terwijl
zorgmedewerkers niet onnodig worden gealarmeerd.

Bewonersdashboard
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Over Ascom
Ascom is een internationale aanbieder van ICT-oplossingen en mobiele workflowsystemen voor
de gezondheidszorg. De visie van Ascom is erop gericht om hiaten in de digitale informatievoorziening te
dichten en optimale beslissingen mogelijk te maken – overal en altijd. De missie van Ascom is missiekritische,
realtime oplossingen te bieden voor zeer mobiele, ad hoc en tijdgevoelige omgevingen. Ascom gebruikt
zijn unieke product- en systeemportfolio en kennis van softwarearchitectuur om integratie- en
mobilisatieoplossingen te creëren die voor soepele, complete en eﬃciënte workflows zorgen in zowel
de gezondheidszorg als industriële sectoren en de detailhandel. Ascom, waarvan het hoofdkantoor in
Baar (Zwitserland) is gevestigd, heeft dochterondernemingen in 15 landen en telt wereldwijd zo'n 1.200
medewerkers. Ascoms aandelen op naam (ASCN) zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange in Zürich.
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Het bewonersdashboard geeft een overzicht van de laatste statussen
en meldingen. Eén overzicht biedt inzicht in de laatste 24 uur. In een
deelscherm kunt u tot 7 of zelfs 30 dagen terugkijken. Unite SmartSense
biedt hiermee inzicht in het leefritme van bewoners.

