PHONIRO 6000

nya generationens larmsystem är här!

Phoniro 6000 är nya generationens larmsystem
anpassat för framtidens äldreboenden med en
modern och flexibel systemdesign som även
erbjuder it-stöd till verksamhetens övriga
processer.
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TRYGGT | SÄKERT | EFFEKTIVT – Vi möjliggör en värdigare och tryggare ålderdom för fler.

LARMSYSTEM

Phoniro 6000 är inte enbart larm.
Phoniro 6000 är en plattform för andra funktioner som är viktiga på ett äldreboende som
hantering av nycklar och läkemedel.
Phoniro 6000 använder den senaste tekniken för att uppnå flexibilitet och anpassningsbarhet för olika typer av äldreboenden. Exempelvis fungerar systemet med olika tekniker
för data- och talkommunikation.
Phoniro 6000 är kopplat till Phoniro Cares centrala larmmodul vilket erbjuder integration
till kommunens verksamhetssystem samt central administration och uppföljning av samtliga larmsystem i kommunen.
Phoniro 6000 är baserat på det väletablerade larmsystemet CareTech 5000. Det är enkelt
att uppgradera en befintlig installation av CareTech 5000 till Phoniro 6000 och på så vis
snabbt gå från den äldre generationens larmsystem till ett larmsystem byggt för framtiden.

Den lokala larmservern
levereras som en black
box, dvs levereras i form
av en PC med färdiginstallerad mjukvara.

All administration och konfiguration av larmsystemet sker i
Phoniro Care.
Larmservern är en lokal larmserver som är fysiskt placerat på det lokala boendet och den
centrala larmmodulen i Phoniro Care som levereras som molntjänst eller centralt installerad
i kommunens LAN. Den lokala larmservern levereras som en black box, dvs levereras i
form av en PC med färdiginstallerad mjukvara.
Phoniro Care kan uppgraderas utan att detta påverkar larmfunktionaliteten i den lokala
larmservern.
Phoniro Care kan integreras med kommunens verksamhetssystem för:
överföring av boende och verkställigheter från verksamhetssystemet
överföring av personal och användarkonton från verksamhetssystemet

PHONIRO CARE

DIGITAL NYCKELHANTERING för hemtjänst och särskilt boende.
Säker läkemedelshantering med nyckeln i mobiltelefonen. Nyckelfritt hela vägen.
TID- OCH INSATSUPPFÖLJNING med mobiltelefon eller digital
penna för hemtjänst och särskilt boende. Kvalitetssäkring hela
vägen. Personligt assistansstöd med automatisk tidsrapportering. Vi uppfyller Försäkringskassans krav för elektronisk
signering.

E-TILLSYN

DIGITALA
NYCKLAR

ANALYS

Nya generationens LARMSYSTEM med centraladministration och
övervakning av larmhändelser och drift i realtid. Personer försedda
med nödsändare hittas snabbare.
INTEGRATION till verksamhetssystem. Ingen dubbelregistrering.
Allt på rätt ställe.

TID- & INSATSUPPFÖLJNING

INTEGRATION

LARMSYSTEM

ANALYS och verksamhetsutveckling och proaktiv uppföljning av
nyckeltal för optimal kvalitet, effektivitet och ekonomi.
E-TILLSYN. Digital tillsyn på natten för lugn och ostörd sömn. Dagtillsyn med videosamtal. Integrerat med ert verksamhetssystem.
Hälsodagboken för trygg, säker och effektiv hemsjukvård.

Följ Phoniro på:

KONTAKTA OSS
Distriktsansvarig säljare södra Sverige
Hans Almgren
010-4567 212
070-6073 120
hans.almgren@phoniro.se

Distriktsansvarig säljare norra Sverige,
Storstockholm (säbo)
Mikael Nilsson-Välimaa
010-4567 261
070-6074 789
mikael.nilsson-valimaa@phoniro.se

Distriktsansvarig säljare Storstockholm
Ronny Steisjö
010-4567 265
070-6070 137
ronny.steisjo@phoniro.se

Distriktsansvarig säljare mellersta Sverige
Stefan Timbäck
010-4567 267
070-6074 771
stefan.timback@phoniro.se

Om Phoniro
Phoniro är ett svenskt bolag med ca 70 anställda och drygt 125 MSEK i omsättning. Bolaget är en marknadsledande
leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro Care är namnet på den gemensamma
plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning,
larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag.
Kontor finns i Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland. År 2016 förvärvades företaget JoiceCare
som är pionjärer inom e-tillsyn i Sverige.
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