
Systém pre privolanie pomoci, zabezpečenie budovy a evidenciu práce personálu. Skladá sa z tiesňových tlačidiel  
rôznych druhov, ktoré môžu klienti alebo personál stlačiť a privolajú si tak pomoc v krízovej situácii. Využiť môžete  
rovnako detektory požiaru a úniku vody, ktorými zabezpečíte budovu.
Poplachy zo všetkých zariadení sa jednoducho odbavia v mobilnej aplikácii, takže personál o poplachu vie, nech už sa 
pohybuje kdekoľvek, a môže situáciu riešiť. Celý systém sa jednoducho spravuje vo webovej aplikácii. Máte tu k dispo-
zícii aj spätné záznamy o všetkom, čo sa dialo, vrátane činností personálu zaznamenaných NFC čipmi.

PRIVOLANIE POMOCI
vo vnútri budovy

aj vonku pomocou  
fixných a prenosných 
tlačidiel a detektorov

JEDNODUCHÉ  
ODBAVENIE  
POPLACHOV

kedykoľvek a kdekoľvek
vďaka mobilnej aplikácii

JEDNODUCHÁ  
INŠTALÁCIA

systém je bezdrôtový
- akékoľvek zmeny  

zaberú len pár minút

SERVIS
dohľad nad chodom  
technológie 24 hodín 

denne, 7 dní
v týždni

EVIDENCIA ČINNOSTÍ
spätné záznamy

o všetkom,  
čo sa dialo

Domovy
so zvláštnym  
režimom

Terénne  
služby

Domy
s opatrovateľskou 
službou

Domovy
pre seniorov

VŠETKO, ČO POTREBUJETE, V JEDNOM RIEŠENÍ

KDE VŠADE MÔŽETE HELPCARE VYUŽIŤ

HelpCare
BEZDRÔTOVÝ TIESŇOVÝ SYSTÉM PRE SOCIÁLNE SLUŽBY



Prijímače 
HelpCare

Pokrývajú celú 
plochu domova pre 
seniorov. Vďaka nim 
dostanete správy 
z tlačidiel,
ktoré sú v dosahu 
okamžite, keď dôjde 
k ich stlačeniu.

Prenosné 
tlačidlo/hodinky

Privolanie pomoci 
stlačením pri pohybe 
v budove. Senior ich
má neustále na ruke.

2Prenosné osobné 
tlačidlá

Privolanie pomoci 
stlačením pri pohybe 
v budove.

1 Prenosné GPS 
tlačidlo

Privolanie pomoci
stlačením tlačidla
s určením GPS polo-
hy v mape. Viete,  
kde sa senior  
aktuálne nachádza.

Webová a mobilná  
aplikácia HelpCare

Zobrazuje informá-
cie o poplachu. Kto, 
kde a kedy tiesňové 
tlačidlo stlačil. Slúži  
k odbaveniu popla-
chu a nastaveniu 
celého systému.

Zariadenie pre 
stráženie opustenia 
objektu

Upozornenie  
na odchod osoby
(napr. so stratou 
orientácie)
von z budovy.

ošetrujúci 
personál

vrátnik

klienti a ich
návštevy
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Pevné tlačidlo

Privolanie pomoci 
stlačením napr.  
pri nevoľnosti na 
toalete. Dá sa použiť 
aj vonku, pokiaľ je 
v dosahu prijímača 
HelpCare napr.  
v altánku.

Pevné tlačidlo  
s tiahlom

Privolanie pomoci 
seniorom napr. 
po páde v sprche.

4

Požiarny detektor 

V prípade detekcie 
dymu pošle oka-
mžite informáciu do 
mobilných aplikácii 
personálu a upo-
zorní ostatných 
hlasitým zvukovým 
alarmom.

12

Tlaková lišta

Privolanie pomoci 
stlačením. Vhodná 
napr. pre epileptikov 
pri záchvate, ktorí sa 
nemôžu hýbať, ale-
bo pre vozičkárov.

7

Pevné tlačidlo  
k lôžku

Privolanie pomoci 
stlačením priamo 
z postele. Jedno-
duchá manipulácia 
vďaka magnetic-
kému uchyteniu 
tlačidla k držiaku. 

6

NFC čipy

NFC čipy pomeno-
vané podľa kon-
krétnych činností sú 
nalepené v mieste, 
kde senior býva.
Slúži k evidencii  
činnosti personálu.

Detektor úniku 
vody

V prípade úniku 
vody pošle okamži-
te informáciu do 
mobilných aplikácii 
personálu. Predídete 
zbytočným škodám.
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AKO HELPCARE FUNGUJE

NAM Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 179, 
974 05 Banská Bystrica,  
Slovenská republika
Tel.: (+421) 048/611 22 66, 
E-mail: info@nam.sk
www.nam.sk

JEDNODUCHÉ ODBAVOVANIE POPLACHOV
A SPRÁVA SYSTÉMU

MOBILNÁ APLIKÁCIA WEBOVÁ APLIKÁCIA

VLASTNOSTI
 Súhrnný prehľad o tiesňových stavoch - ktoré sú aktuálne  

 a ktoré rieši už niekto iný
 Jednoduché a rýchle odbavenie poplachov
 Detailné informácie o klientovi napr. zdravotný stav  

 a medikácia
 Možnosť vkladania komentárov o poplachu
 Zobrazenie GPS polohy klienta (u prenosného GPS tlačidla)

VLASTNOSTI
 Editácia jednotlivých tlačidiel, zariadení  

 a informácií o klientovi 
 Nastavenie užívateľských a manažérskych prístupov
 Nastavenie automatických režimov fungovania systému 
 Zobrazenie výpisu všetkých udalostí – vyvolaných  

 poplachov 
 Zobrazenie NFC zostáv – činnosti nasnímané NFC čipmi

Chcete sa  
dozvedieť viac?
Pozrite sa na
www.helpcare.cz

31.08.19 14:34:3729.01.20 10:45:37 pred 1 min...

PRIJÍMAČ HELPCARE PRENOSNÉ GPS
TLAČIDLO

NAM SLOVAKIA 
CLOUD RIEŠENIE

WEBOVÁ APLIKÁCIA PRE  
NASTAVENIE NA MIERU

MOBILNÁ APLIKÁCIA
PRE OŠETRUJÚCI PERSONÁL

BEZDRÔTOVÉ VNÚTORNÉ 
TLAČIDLÁ A DETEKTORY

ZARIADENIE PRE STRÁŽENIE  
OPUSTENIA PRIESTORU

VO VNÚTRI BUDOVY VONKU


