Så let etableres adgangssystemet
1

2

?

..!

3

kt

ra
nt

ud

lb
Ti

Ko

Afdækning af behov

Tilbudsindhentning

Aftale og kontrakt

I samarbejde med jer defineres opgaven
og vi skaber overblik, der fører frem til et
princip for løsningsforslag.

Det samlede system specificeres og
der laves beskrivelse som grundlag for
indhentning af tilbud.

Når I accepterer vores tilbud underskrives
kontrakten.
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Undervisning

Etablering og test

Undervisning af personale

Support

Care Access monteres og efterfølgende
testes for at sikre den fremtidige drift.

Access Technology underviser personale i
brug og administration af systemet.

Access Technology er behjælpelig med
vejledning og support gennem hele etablerings- og driftsperioden.

Specialister i
trådløs IT-teknologi
Access Technology er en danskejet ITvirksomhed, der udvikler og producerer
unikke løsninger i samarbejde med den
danske hjemmepleje.
Virksomheden er specialiseret i fremtidssikrede adgangsløsninger med en lang
række tilslutningsmuligheder. Access
Technologys systemer og ydelser tager
afsæt i brugernes udfordringer i hverdagen. Det betyder, at løsninger udvikles
præcis efter kundernes behov.

ACCESS TECHNOLOGY ApS
Møgelgårdsvej 8B
8520 Lystrup
Tlf. 32 20 10 53
e-mail: kontakt@acct.dk
www.acct.dk

Care Access adgangssystem
– øger livskvaliteten for demente beboere og
gør hverdagen nøglefri på institutioner

		

Elektronisk adgangs- og tryghedssystem
Adfærdsregulerende, færre konflikter i dagligdagen for demente
Lettere adgangsstyring, forbedret arbejdsmiljø for personale
Større sikkerhed, mere tryghed for beboer og pårørende

Undgå konflikter og nøglebesvær med
adgangssystemet
Care Access er det intelligente
adgangs- og tryghedssystem til plejekrævende og demente borgere.
Det regulerer uhensigtsmæssig adfærd og minimerer konflikter mellem
beboere. Det forbedrer arbejdsmiljøet
og øger trygheden og sikkerheden for
både beboere, pårørende og personale.
Care Access erstatter nøgler og låser
op for både beboere og personale.
Den trådløse funktion sikrer at døren
automatisk låses op når borger
nærmer sig egen dør, og låser ikke
op på naboens dør. Nøglebrik eller
nøglekort er det enkle værktøj, som
låser op alle steder, hvor personalet
har behov for det. Det unikke design
af låseenheden gør, at det kan installeres på eksisterende branddøre,
så brandgodkendelsen er intakt.

Plejepersonale
Beboere
Pårørende

Den trådløse demensbrik erstatter borgers nøgler og lukker automatisk op for egen dør.

Adfærdsregulerende

Styr på adgangen

Demente beboere kan ikke længere gå
ind til hinanden.

Systemet sørger for kontrol over, hvem
der kommer i boligen.

•

Undgå konflikter i hverdagen

•

Ingen frygt for tab af nøgler

•

•

Sikrer privatlivet for den enkelte

•

•

Låser kun op for egen dør

Effektiviserer adgangen til borgers
bolig

Tidsstyret og automatisk aflåsning for
maksimal sikkerhed

•

Må installeres på branddøre

•

Låser op på 1 sekund

•

Tryghed og sikkerhed for beboer og personale

Jette Hede Skytte,
Udviklings- og
implementeringskonsulent,
Viborg Kommune

Sikkerhed og tryghed

Adgang kan med et enkelt klik slettes fra systemet,
og er herefter ikke længere brugbart til adgang.

Mette Halkier Laurien,
Projektleder,
Aarhus Kommune

Den helt rigtige beslutning

Vi oplever mere tryghed

”Vores beslutning om at benytte Care
Access har været helt rigtig. Det beror
på, at vores medarbejdere synes, at
systemet er enkelt at benytte og nemt
at admini-strere.”

”Vores hjemmeplejere har været rigtig
godt tilfreds med Care Access og med
forløbet. De brugte tidligere meget tid
på nøglehåndtering, og den tid bliver nu
brugt til noget mere fornuftigt. Samtidig er
systemet mere trygt for borgerne.”

Fleksibelt og fremtidssikret adgangssystem
Pårørende

Alarm
Systemets
website

Web eller GSM

Pårørende benytter en almindelig
nøgle og kan altid komme ind i
boligen.

GSM

112

Web eller GSM

Systemet styres via et centralt
webbaseret softwaresystem,
hvortil administrationspersonale
har adang.

Dør med motorlås

Systemet giver mulighed for at
tilkoble trådløse tryghedskald
fra beboer til personalet og
dermed fungere som et komplet
trygheds- og sikkerhedssystem.

Personale

Nøglekort

Nøglekort og nøglebrik er unikt
for den enkelte medarbejder, og
det giver adgang alle de steder,
der er relevante.

Nøglebrik

Beboer
Låsen monteres indvendigt på
døren i stedet for en nøglevrider
og forbindes til korlæseren.
Låsen er godkendt til branddør.
Demens brik

Trådløs demens brik låser
automatisk op for beboers
egen dør, når de er i
nærheden af døren.

En del af et innovativt tryghedssystem
Systemet erstatter nøgler og giver beboerne mere privatliv og øget livskvalitet.
Systemet er udviklet i samarbejde med
Plejesektoren i en række danske
kommuner og udvides nemt til at omfatte
andre funktioner. Det betyder, at investering i systemet er fremtidssikret.

•

Komplet trådløs kaldesystem med
positionering

•

Demensbeskyttelse – alarm hvis
beboer forlader området

•

Automatiske senge- og dørsensorer
– alarm ved fald og vandring

•

Maksimal driftssikkerhed i ”Skyen”,
uden indgriben i eksisterende IT

Innovativ dansk løsning, med klare fordele

Branddøre

Økonomisk

Driftsikkert

Låsen installeres på eksisterende dør og
lås. Der laves ikke huller i døren og den er
godkendt til installation på branddøre.

Den enkle og hurtige installation sparer
både tid og penge. Systemet er særdeles
konkurrencedygtigt – også på prisen.

Altid adgang også ved strømafbrydelse.
Sammenkobles med el-nettet og monteres med yderligere batteribackup.

