OnbeZorgd
Complete zorg-oplossing
voor thuis en op afstand
Langer zelfstandig wonen,
lichte zorg en welzijn,
Sociale- en Zorgalarmering,
Eenzaamheidsbestrijding,
Smart Home,
Huisbeveiliging

De georganiseerde keten van:

able care

We helpen u met de zorg van vandaag en morgen
Comfortabel, veilig en zelfstandig wonen? Wij creëeren een zorgzame leefomgeving
die u ook nog eens in staat stelt sociaal verbonden te blijven en eenzaamheid tegen
gaat. Kies zelf welke favoriete diensten en producten u wilt toevoegen, want onze
modulaire oplossing wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften.
Doelstelling - We passen de
nieuwste technologische
innovaties toe op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier, zodat
mensen meer controle over
hun leven kunnen nemen en
eenvoudig in verbinding
kunnen staan met hun
sociale omgeving.

Oplossing - We brengen dit
alles overzichtelijk samen in
één intelligent systeem dat
makkelijk door en voor
iedereen te gebruiken is.
Vaak zelfs, zonder dat u daar
iets voor hoeft te doen.
Zowel geschikt voor bij het
langer zelfstandig thuis
wonen als bij gebruik in
zorginstellingen.

“We leveren een modulaire totaal-oplossing
met completerende onderdelen.”
Volledig merk onafhankelijk!

Open platform - Onze
oplossingen zijn eenvoudig
samen te voegen met uw
bestaande systemen en de
mooiste toepassingen van
andere partijen in de markt.
We zorgen er voor dat de
verschillende onderdelen
elkaar completeren en
naadloos met elkaar
samenwerken.

Modulaire oplossing
Dit is de kracht van het collectief; onze producten en
diensten completeren elkaar naadloos. Deze totaaloplossing is ook nog eens modulair samen te stellen,
want dat is wel zo eerlijk.
Informatie
+ Gastbeleving
SchermVan

Toepassingen van
derde partijen
Integraties met de mooiste
producten uit de markt zijn
eenvoudig te realiseren.
Denk oa. aan:
Alarmknoppen

Communicatie platform
+ sociale alarmering

Patiëntensystemen
Agenda’s
Bezorgdiensten

Smart Home
Beeldbellen
via de TV

care
Valdetectie +
Leefstijlmonitoring
Zorgoproepen
+ Taskmanager

Hulpdiensten
Amusement/ ontspanning
Smart speakers
Kijk-/ luister-/ leesdiensten
Huishoudelijke apparatuur
Camera deurbel
Beveiligingssensors
Verlichting
Thermostaat

Met een functionele behoeftebepaling door

E-sloten

communicatie-platform
Mantal
Zorger

Wij verbinden al uw slimme
producten, diensten en apps
binnen één omgeving.

Spraak
Assisten t

Beeldb ellen

Medic atie hulp

Open deur

Scherm Van
23:00

Taxi vervoe r

Verlich ting

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg- en personen alarmering + meldkamer
Beveiligde communicatie (oa beeldbellen)
Huis beveiligingssysteem
Zorgondersteuning en leefstijl-monitoring
Dienstverlening, informatievoorziening
Amusement en ontspanning
Compleet beheerplatform voor zorgverleners
Incl. spraakassistent en spraakbediening
Incl. grenzeloze Smart Home ervaring
(gordijnen, verlichting, e-slot, klimaat etc)
Gekoppeld met Care Messenger en SchermVan

12:45

Zorg App
Alarm

E-heal th

Maalti jddien st

Muziek luisteren

Jane Doe

Zorg agend a

Video deurbe l

Nacht routine

Spraak
Assiste nt
Favoriete n

Veilig leven - Able zorgt voor
meer gemoedsrust. Beheer
eenvoudig een beveiligde
woning of ruimte. Camera's,
een videodeurbel, deursloten,
bewegings-sensoren en
veiligheidsapparatuur, zoals
een brand-alarm en lekkage
sensor, maken uw huis veilig
en beveiligd als nooit tevoren.

Smart Home

Diensten

Neem de regie terug
over uw leven met onze
gebruiksvriendelijke
alles-in-één toepassing.
Beschikbaar voor:
Smart Phone, Tablet en TV

Spraak assistent - Dankzij
onze digitale zorgassistent
kunt u de app bedienen met
spraakopdrachten. Op deze
manier kunt u ook letterlijk
hulp vragen. De juiste hulp
wordt vervolgens snel
ingeschakeld en eventueel
een beeld- of belverbinding
in werking gesteld.

Veilig communiceren Breng eenvoudig client,
zorgverlener, huisarts en
familie in contact. Met één
druk op de knop slaat de
gebruiker alarm of wordt
een beveiligde verbinding
gemaakt in beeld, tekst of
geluid. Deel informatie en
ontvang herinneringen.

•
•
•
•
•
•
•

Monitoring en opvolging in één platform
Koppel (groepen) cliënten aan verzorgers
Organiseer snel de juiste opvolging
Configureer de zorg app van een bewoner
Voeg eenvoudig extra zorgoproepen toe
Spreek herinneringen in voor de bewoner
Toegang tot camera stream op locatie

Recepti e

naar
moet
Ik wil
naar
Ik wil
toilet
naar
toilet
hethet

Ik ben bang

Alarm

12:45

Jane Doe

Spraak
Assisten t

Ik wil graag
eten

Ik wil graag
opstaan

Videob ellen

100%

Zorgtaken aan de hand van zorgvragen,
oproepen of sensorische meldingen
kunnen vanuit een dashboard of app
door de zorgverlener worden gemanaged.

12:45

Swipe up to open

Met Able kan iedere tablet
worden voorzien van directe
zorgvragen, zoals de wens om
te drinken of om te kleden.

15:06

Dinsdag 19 oktober 2021
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Zorgoproepen

Smart Home

Favorieten
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HULP

HULP
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Diensten

Sensorische alarmering
Volledig automatische val- en
aanwezigheidsdetectie op basis
van radartechnologie en AI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen wearable nodig!
Geen camera nodig (Privacy!)
Real-time val- en aanwezigheids detectie
Werkt voor meerdere personen tegelijk
Werkt met betrekking tot alle
lichaamshoudingen (ook in bed)
Detecteerd zelfs vitale functies!
Slaat automatisch alarm
Direct in verbinding met zorgverlener
Geïntegreerd in het Able beheer platform
Zorgverlener kan direct reageren
via spreek- en beeldverbinding

Nieuw

TV met beeldbelfunctie
Eenvoudig contact houden voor
iedereen, met behulp van de vertrouwde
televisie met afstandsbediening.

Eenvoudig via
een QR code

Met dit unieke systeem kunt u videobellen, tekst-, beeldof videoberichten versturen vanaf een mobiel, tablet of
computer, rechtstreeks naar een televisiescherm.
Afhankelijk van de belangrijkheid van het bericht wordt
het TV kanaal overlapt door het bericht zodat het niet
gemist kan worden!
Waarom - Meer dan
500.000 senioren voelen
zich eenzaam.
70% van de ouderen kan
niet goed met een smart
device overweg.
Onderbezetting in de zorg
maakt de vraag naar
zelfredzaamheid groter.

Oplossing - Neem de
regie terug: Eenvoudige
bediening met behulp van
de gekleurde knoppen op
de afstandsbediening.
De app kan door
meerdere partijen worden
gebruikt. Denk aan
mantelzorger, familie,
vrienden, verzorgenden.

Geïntegreerd met Able

SchermVan
Upgrade uw dienstverlening met
levendige online gastbeleving en
hapklare informatievoorziening.

Eenvou dig via
een QR cod e

Informatie overbrengen naar uw clienten en
gasten kan een tijdrovende bezigheid zijn.
Daarom ontwikkelden we deze moderne
‘startpagina’. Speciaal ten behoeve van uw
(welzijns) informatie, handleidingen, trainingen en
verwijzingen naar online dienstverlening. Zo hoeft
u nog maar naar één plek door te verwijzen!
•
•
•
•
•

Doeltreffend in zijn eenvoud.
Werkt hand in hand met onze Zorg App
Toegankelijk vanaf ieder apparaat
Eenvoudig via bijvoorbeeld een QR-code
Een app downloaden is niet nodig
Koppel ook diensten van externe partijen,
zoals tafelreserveringen, ticketverkoop,
maaltijdservice, wandelroutes, agenda,
reistijden OV, weerbericht etc.

Geïntegreerd met Able

Hebben we uw
interesse gewekt?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
U bent altijd welkom voor een kop koffie.
Dan kunnen we meteen een demo laten zien.
Wim Kromwijk
wim.kromwijk@lacota.nl
06 51 16 28 81

