video-observatie in de zorg

de ervaring van de security branche voor veiligheid in de zorg
In de security wordt veel gebruik gemaakt van
video-observatie. QuoVadis vertaalt de kracht en
ervaring die daar is opgedaan naar oplossingen
in de zorg, met optimale privacy als voorwaarde.
Video-observatie kan ondersteuning bieden aan
de zorg voor cliënten of bewoners.
Beeld op de smartphone of tablets
Wanneer een bewoner een oproep plaatst of
alarmeert, kan aan de hand van de videobeelden
worden bepaald welke opvolging nodig is. Is de
oproep terecht, is er spoed, of is telefonisch of beeld
contact afdoende?
Als een collega naar de locatie moet, kan deze met
voorkennis van de situatie de vertrekken van de cliënt
betreden. Door gebruik van Mobility gsm telefoons
kunnen de camerabeelden ontvangen worden op de
telefoon van de medewerker, of op een centrale plek
via een pc of laptop.

Tot 64 camera’s
Waar gekozen wordt voor video-observatie, zal vaak
met meerdere cliënten cameracontact wenselijk zijn.
Dat kan. Tot 64 camera’s kunnen gelijktijdig met een
centrale unit gekoppeld worden.
Meerdere centrale units per locatie
Per locatie kunnen meerdere centrale units
gebruikt worden. Beelden die op een centrale unit
binnenkomen, kunnen ook via een andere centrale
unit bekeken worden. Per monitor kunnen in één
scherm maximaal 16 beelden worden getoond. Door
4 monitoren te gebruiken, kunnen alle 64 beelden
gelijktijdig, life, worden bekeken.

Goed camerabeleid voor privacy
In het kader van de privacy is het goed na te denken
op welke wijze camerabeelden gebruikt worden. Is
continue observatie nodig, of mogen er pas beelden
vrijgegeven worden nadat er alarm is gemaakt.
Welke keuze ook gemaakt wordt, u zorgt voor
optimale privacy en veiligheid van de bewoner.

Koppeling aan zusteroproepsysteem
Vanuit privacy overweging is het in de meeste gevallen
niet wenselijk dat de camerabeelden continue
bekeken worden. Door de camera te koppelen
aan het zusteroproepsysteem wordt het beeld pas
geactiveerd wanneer een oproep of alarmmelding,
actief of via een sensor, is gedaan in de ruimte waar de
camera zich bevindt. Uiteraard is continue observatie
wel mogelijk, ook in combinatie met alarmeren.
De voordelen op een rij:
Tribride recording:
Ondersteuning van alle 3 gangbare camera
technologieën (analoog / ip / hd-sdi)
Pure prestatie:
Hd-/sd-resolutie in realtime op alle kanalen.
Grote geheugencapaciteit plus gegevensveiligheid.
Bij weinig bandbreedte is het mogelijk beelden met
intervallen, ‘snap-shots’, te tonen.
Betrouwbare high-end software:
Intuïtieve
gebruikersinterface,
hoogwaardige
beveiligingsfuncties
Investeringszekerheid
door
efficiency
en
uitbreidbaarheid
Ook in individuele woonsituatie toe
te passen
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Technische gegevens:
Totaal aantal kanalen (ip / analoog / hd-sdi):
64
Bedrijfsmodus:
Triplex
(gelijktijdig
opname,
weergave
en
netwerktoegang)
Remote toegang via de browser:
Max. 3 gebruikers
Remote toegang voor HDVR, NVR systemen:
Onbeperkt
Multi-monitor functie:
Tot 4 monitoren per centrale unit, (max. 16 beelden per
monitor, dus tot 64 beelden gelijktijdig life monitoren)

Opnamebesturing:
Programmeerbaar, bij wegvallen van het videosignaal,
storing, alarm, beweging, afdekken, verdraaien,
besturing volgens tijdschema, continu
Alarmreactie:
Programmeerbaar
Meldingstypen:
E-mail, ftp, on-screen / on-screen remote, isdn
Meldkamerfunctie:
Weergave van een willekeurig aantal camera’s via lan
/ wan

analoog
hd-sdi
netwerk

max 64 aansluitingen

lokale observatie

intranet / internet
lan en of wan
groot aantal centrale units

Wifi / 3G / 4G
beeld op afstand

controlepost / cockpit functie
voor achterwacht of nachtzorg
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