
BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM

Jednoduchá inštalácia 
všetkých prvkov.  

Jednoduchá zmena 
alebo rozšírenie celého 

systému.

ŠIROKÁ ŠKÁLA 
ZARIADENÍ

Tiesňové tlačidlá
a detektory vyvinuté pre
rôzne potreby klientov.

DETAILNÝ PREHĽAD

Okamžité informovanie
personálu. Spätné  

prehľady o prevádzke.

JEDNODUCHÉ 
OVLÁDANIE

Jednoduchá práca so 
systémom. Zákaznícka 

podpora a 24/7 technolo-
gický dohľad.

TECHNOLOGICKÝ POMOCNÍK  
V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

HelpLivi je moderný bezdrôtový systém 
pre sociálne služby. Zaistí bezpečnosť 
klientov a zvýši ich komfort. Zjednoduší 
prácu personálu a poskytne dôležité  
informácie o poskytovanej starostlivosti.  
Je vhodný ako pre pobytové služby 
(domovy pre seniorov, domovy s ošetro-
vateľskou službou, domovy so zvláštnym 
režimom), tak pre terénne služby.

Privolanie pomoci
Tiesňové tlačidlá pre použitie  
vo vnútri aj vonku

Automatická detekcia rizík
Upozornenie na odchody dezorientovaných osôb,  
na požiar, únik vody a ďalšie

Evidencia starostlivosti
Rýchly záznam úkonov v mobilnej aplikácii  
po načítaní NFC čipu

Pomôcky pre efektívnu starostlivosť
Plánovanie udalostí, vkladanie poznámok, komunikácia 
zamestnancov cez chat

PREČO SI ZAOBSTARAŤ HELPLIVI



Privolanie pomoci stlačením 
kdekoľvek v budove.

Privolanie pomoci  
zatiahnutím tiahla, vhodné 

pre sprchy.

Zaisťujúce dátové prenosy 
informácií z aktivovaných  

zariadení do systému  
HelpLivi.

Vyvolá poplach pri detekcii 
vody na podlahe napr.

v kúpeľniach, práčovniach.

Prenosné osobné tlačidlá Pevné tlačidlo s tiahlom

Prijímače HelpLivi Detektor úniku vody

Privolanie pomoci stlačením 
kdekoľvek v budove. Klient 

ich má neustále na ruke.

Odbavovanie poplachov. 
Evidencia starostlivosti.  

Okamžitý prehľad o klientoch
aj personále. 

Prenosné tlačidlo/hodinky Pevné tlačidlá k lôžku

Mobilná a webová aplikácia Detektor opustenia lôžka

Privolanie pomoci stlačením 
vonku. Zobrazenie GPS 
polohy klienta, možnosť 
telefonického hovoru.

Umožňuje napojenie ďalších 
technológií (napr. kotol, 
agregát, klimatizácia)
do systému HelpLivi.

Vyvolá poplach v prípade 
odchodu rizikového klienta 

(napr. problémy
s dezorientáciou).

Vyvolá poplach pri otvorení 
dverí v prednastavenej dobe 

monitorovania.

Prenosné GPS tlačidlo Univerzálny vysielač

Detektor opustenia objektu Detektor otvorenia dverí

Privolanie pomoci stlače-
ním, pevné umiestnenie 
pri posteli, v kúpeľni, na 

chodbe a pod.

V prípade dymu okamžite 
vyvolá poplach a na mieste 
upozorní hlasným alarmom.

Priebežne monitoruje teplotu 
a vlhkosť, pri hodnotách 

mimo rozsah vyvolá poplach.

Pevné tlačidlo

Detektor požiaru Detektor teploty/vlhkosti

Slúžia pre evidenciu  
starostlivosti pomocou  

mobilnej aplikácie.  
Sú umiestnené u klienta.

NFC čipy

ošetrujúci 
personál

vrátnik

klienti  
a ich
návštevy

BEZDRÔTOVÁ TECHNOLÓGIA, KTORÁ POMÁHA

Privolanie pomoci stlačením 
priamo z postele.  

Magnetické uchytenie 
tlačidla k držiaku.

Pri dlhšej neprítomnosti  
klienta v posteli vyvolá  

poplach.



AKO HELPLIVI FUNGUJE

MOBILNÁ APLIKÁCIAVNÚTORNÉ TIESŇOVÉ TLAČIDLÁ

DETEKTORY/SENZORY

NFC ČIPY

VONKAJŠIE TIESŇOVÉ GPS TLAČIDLO

WEBOVÁ APLIKÁCIA

CLOUD 
NAM SYSTEM

POMÔŽEME NÁJSŤ RIEŠENIE PRIAMO PRE VÁS

Systém HelpLivi tvoríme na základe  
spolupráce s našimi zákazníkmi.  
Snažíme sa ho čo najviac prispôsobiť  
podľa vašich potrieb. Reagujeme na zmeny  
a upravujeme ako softvér, tak hardvér.

Pokiaľ si nebudete vedieť s niečím poradiť,  
v oboch aplikáciách nájdete rozsiahlu nápovedu. 
Naši konzultanti vám pomôžu ako všetko  
nastaviť, podrobne vás vyškolia a sú vám ďalej  
k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok.  
Nad systémom držíme 24/7 technologický  
dohľad.

SLUŽBY, KTORÉ ZAISTIA 
HLADKÝ CHOD

Chcete sa dozvedieť viac?
Pozrite sa na: www.helplivi.sk

NAM Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 179
974 05 Banská Bystrica
Tel.: (+421) 486 112 266
e-mail: info@nam.sk
www.nam.sk


