GEOCARE®

mobiele alarm- en plaatsbepalingsysteem
U wilt door middel van een mobiel alarm- en
plaatsbepalingssysteem
voor
meer
zelf
standigheid, veiligheid en onafhankelijkheid
zorgen? Voor uw kind, de sportieve partner,
een chronisch ziek familielid of uw ouders c.q.
grootouders? GEOCARE® is een mobiel alarm
systeem, dat u de veiligheid en betrouwbaarheid
biedt, die u zoekt. Zonder compromissen.
Eenvoudig in het gebruik. En exact aan te passen
aan uw situatie.

GEOCARE® is, net als een alarmsysteem thuis, super
eenvoudig te bedienen en kan ook door a-technische
mensen zelfstandig gebruikt, geconfigureerd en
beheerd worden.
Veelzijdigheid door individuele aanpassing
U kunt de GEOCARE® als mobiele alarmtelefoon
voor de hele familie of als mobiel huisalarmsysteem
gebruiken. In geval van nood probeert GEOCARE®
max. 5 vrij te kiezen contacten te bellen – net zolang
tot de alarmoproep wordt beantwoord.
Eenvoudig opvragen van de positie door middel
van de GPS functie
Met behulp van de functie “Zonebeheer” kunt u
bovendien geheel naar eigen keuze virtuele zones
instellen. Wanneer deze zones worden verlaten,
wordt automatisch een alarmoproep verzonden.

Wat een smartphone niet kan!
U denkt “maar dat kan mijn mobiele telefoon
toch ook”? Niet echt. Want GEOCARE® is een
alarmtelefoon met professionele GPS-technologie.
Daarmee is bijvoorbeeld een wezenlijk nauwkeuriger
positiebepaling en navigatie mogelijk dan met een
smartphone. Bovendien stuurt GEOCARE® de exacte
positie van waar de alarmoproep wordt verstuurd door
aan uw contacten. En doet dat ook bij een slechte
dekking van het mobiele netwerk.

Perfecte ergonomie door beproefd ontwerp
Met een gewicht van slechts 72 gram en het uitermate
compacte, ergonomische ontwerp is de GEOCARE®
ideaal voor het dagelijkse gebruik, op iedere plaats.
Geschikt voor de hele familie - van kinderen tot
sportieve ouders en uw grootouders.
Voor wie is de GEOCARE® bedoeld?
Voor iedereen die zijn of haar vrijheid liefheeft!
Alleen omdat een mens een hogere leeftijd heeft
bereikt, hoeft dat nog niet te betekenen dat zijn of
haar vrijheid moet worden beperkt.

Veiligheid door het automatisch aannemen van
het gesprek
In een noodgeval – bijvoorbeeld na een val of een
acute beroerte – volstaat het eenmalig indrukken van
de alarmknop om een verzoek om hulp naar de van
tevoren door u vastgelegde contacten te sturen. De
geïntegreerde handsfree-functie maakt daarbij een
onmiddellijke en eenvoudige communicatie mogelijk.
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Of het gaat om de gepensioneerde die geniet van zijn
of haar wandeling door de natuur, de oudere dame die
de haar gekoesterde zelfstandigheid binnen de eigen
vier muren niet wil verruilen voor een kamer in het
bejaardenhuis of het echtpaar, dat de vele uitstapjes
op latere leeftijd gewoon niet wil missen.
•
•
•
•

Veilig oud worden
Zorgeloos als ouders
Onafhankelijk ondanks ziekte
Sportieve ambities

kenmerken GEOCARE®
1-knops alarm
Stuur met één druk op de knop een verzoek om hulp
naar de door u gekozen telefoonnummers.
Wanneer u in een gevaarlijke situatie terechtkomt,
terwijl u de GEOCARE® bij u hebt, hoeft u de
alarmknop slechts eenmaal in te drukken om uw
verzoek om hulp naar bepaalde telefoonnummers te
sturen.
Van familieleden en vrienden tot aan de werkgever of
een alarmcentrale – u kunt als gebruiker zelf instellen
naar welke contacten de hulpvraag in geval nood moet
worden gestuurd. Daarbij worden de alarmcontacten in
een vastgestelde volgorde door
GEOCARE® gebeld. Wanneer
de telefoon niet door het eerste
contact wordt opgenomen,
belt GEOCARE® automatisch
het volgende contact. Net
zolang tot de hulpvraag door
een contact wordt bevestigd.
Tenslotte worden alle tot dan
gecontacteerde personen door
middel van een sms-bericht
op de hoogte gesteld dat de
hulpvraag is beantwoord.

Automatische handsfree-functie
Communiceer niet alleen in noodgevallen, maar net
als bij een gewone mobiele telefoon praktisch altijd
en overal.
De GEOCARE® is voorzien van een kwalitatief
hoogwaardige, ultramoderne handsfree-voorziening.
Daardoor kan iedereen bellen met diegene die de
GEOCARE® bij zich heeft, niet alleen in geval van
nood, maar vrijwel altijd en overal, net als met een
mobiele telefoon. Individuele instelmogelijkheden
zorgen daarbij voor een glasheldere geluidskwaliteit,
wat in het bijzonder in noodsituaties in een lawaaiige
omgeving of een zwak stemgeluid een doorslaggevend
voordeel kan zijn.
Nauwkeurige plaatsbepaling door middel van
satellieten
U kunt een in nood verkerende persoon vrijwel overal
en altijd exact lokaliseren, dankzij het geïntegreerd
plaatsbepalingsysteem met GPS.
De GEOCARE® kan dankzij het geïntegreerde
plaatsbepalingsysteem met professionele GPS vrijwel
overal heel nauwkeurig worden gelokaliseerd.
De GPS-plaatsbepaling van de GEOCARE® moet ter
bescherming van de privacy door de gebruiker worden
vrijgegeven. Men heeft de mogelijkheid bestaat om
zelf te bepalen of de GPS-plaatsbepaling alleen in
geval van nood of voor het permanent lokaliseren van
de desbetreffende persoon moet worden vrijgegeven.
Om in noodsituaties de grootst mogelijke dekking te
kunnen garanderen, heeft de GEOCARE® toegang
tot de mobiele telefoonnetwerken van alle providers.
Automatisch alarm
Maak virtuele zones, die bij het verlaten of betreden
een alarmmelding activeren.
Met behulp van de GEOCARE® kunt u een thuiszone
en max. drie andere zones vastleggen. Wanneer
diegene die de GEOCARE® bij zich heeft een
dergelijke zone verlaat, wordt onmiddellijk een
hulpvraag naar de vastgelegde contacten gestuurd,
zoals een alarmcentrale of het verplegend personeel.
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Eenvoudige lokalisatie door middel van smartphone,
tablet, PC of het webportaal van GEOCARE®
Men ontvangt onmiddellijk de exacte positie van de
persoon. Deze positie wordt weergegeven op een
kaart zodat u er direct heen kunt gaan. De functie
GEOControl maakt een permanente lokalisatie
mogelijk. Bovendien kan de gebruiker iemand
aanwijzen die te allen tijde door middel van een
spraakverbinding contact mag opnemen. Deze
functie moet bewust worden vrijgegeven, om mogelijk
misbruik te voorkomen en de bescherming van de
privacy te garanderen.

Afstandsbediening
Activeer het alarm eenvoudig door middel van
de afstandsbediening – bijvoorbeeld wanneer de
GEOCARE® in het station wordt opgeladen.
De afstandsbediening kan als een horloge om de
pols of om de hals worden gedragen. Wat er op het
oog uitziet als de wijzerplaat van een horloge, is in
werkelijkheid de gemakkelijk te bedienen alarmknop
– de hulpvraag wordt door middel van een beveiligde,
radiografische verbinding verstuurd. Natuurlijk is
de GEOCARE®-afstandsbediening waterdicht en
dus uitermate geschikt om mee te zwemmen en te
douchen.
Details van de GEOCARE® afstandsbediening:
Voldoet aan de DIN-norm voor afstandsbedieningen
Reikwijdte: 300 meter buitenshuis, ca. 30 meter
binnenshuis, afhankelijk van de omstandigheden
Gemakkelijke alarmering – direct vanaf de pols

Sms-bericht
Verstuur c.q. ontvang bij iedere uitgaande hulpvraag
automatisch een sms-bericht met de nauwkeurige
locatiegegevens.
GEOCARE® verstuurt bij iedere uitgaande hulpvraag
tevens een sms-bericht met de nauwkeurige
locatiegegevens naar de door u vastgelegde
contacten. Daarmee weet de contactpersoon direct
waar degene is die de GEOCARE® bij zich heeft – en
er kan onmiddellijk hulp worden geboden. Bovendien
hoeft de contactpersoon tijdens het alarmgesprek
geen notities met betrekking tot de locatie van de
betreffende persoon te maken, want het sms-bericht
kan te allen tijde worden geopend en bovendien wordt
de GPS-plaatsbepaling op een kaart weergegeven.
Ook hoeft de in nood verkerende persoon op zijn of
haar beurt zich niet druk te maken over aanwijzingen
met betrekking tot de verblijfplaats of er in de
omgeving naar te zoeken.

Professionele GPSD
Met de GPS-plaatsbepaling van GEOCARE® kan
een persoon, die bijvoorbeeld verdwaald is, snel en
probleemloos gelokaliseerd worden.
Handzaam
De GEOCARE® is licht,
klein en handzaam en
daarmee vooral ook voor
kinderen een praktische
begeleider.
Automatisch aannemen
van het gesprek
Bij een val of bijv. een
beroerte, waarbij u zich niet
meer kunt bewegen – helpt
de functie automatisch
aannemen
van
het
gesprek.
GEOCARE®
neemt
het
gesprek
automatisch aan en maakt
een spraakverbinding.
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Permanent opvragen van de positie
Bij het vrijgeven van de functie GEOControl krijgt
u en/of andere personen die u hebt vastgelegd het
recht om uw kind permanent te lokaliseren, evenals
de mogelijkheid om contact op te nemen wanneer u
dat wilt.
Eenvoudige bediening
De GEOCARE® kan net als een huisalarmsysteem
worden bediend – en dat zonder enige technische
kennis.

Technische specificaties:
Afmetingen:
6,8 x 4 x 2,7 cm
(l x b x h, zonder oplaadstation)
Gewicht:
72 g
Accucapaciteit: 48 uur
(bij plaatsbepaling die 90 sec. duurt)
Waterdicht, stootvast
GPS, GSM, GPRS, Zig-BEE

Riembevestiging
Een praktische riembevestiging voorkomt het verlies
van het toestel, bijv. bij dementerende mensen.
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