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Meer tijd voor zorg
De oplossing voor communicatie en veiligheid voor langdurige zorg

Het digitale platform SmartLiberty combineert in een modulair en eenvoudig 
systeem mobiele verpleegoproep, dwaaldetectie, assistentieoproep, unified 
communication (UC) en nog veel meer. 

Het systeem is geïntegreerd met gespecialiseerde toepassingen, 
zoals toegangscontrole, branddetectie, NEN2575 stille ontruiming en 
zorgregistratie (Elektronisch Cliënten Dossier).

SmartLiberty is een van de meest complete oplossingen op de markt. 
Ontworpen met de hulp van verpleegkundigen, is het zeer veilige 
digitale platform gebruiksvriendelijk en van Zwitserse kwaliteit. 

Het doel is om meer tijd voor zorg te kunnen bieden door de 
juiste informatie realtime naar de juiste zorgmedewerkers 
te sturen. 

SmartLiberty draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit 
van leven van uw bewoner en stelt uw verplegend personeel
 in staat efficiënt te werken.



Mobiele verpleegoproep
Veiligheid binnen handbereik voor uw bewoners, voor meer vrijheid in het hele huis

Kwaliteit van leven
Bewoners worden voorzien van 
badges waarmee ze overal in het 
verzorgingshuis en de directe 
omgeving kunnen alarmeren 
of een serviceoproep kunnen 
uitsturen. Dit betekent dat hun 
veilige leefruimte niet langer 
beperkt is tot alleen hun kamers. 
Dit zorgt voor een betere kwaliteit 
van leven voor de bewoners.

E�  ciëntie
De mobiele verpleegoproep 
wordt met locatie informatie 
veilig verzonden naar de alarm 
displays en smartphones van 
het verplegend personeel 
dat verantwoordelijk is voor 
de betreff ende bewoner. De 
overnamefunctie laat zien wie 
reageert op de oproep. Omdat 
iedereen van elkaar kan zien 
welke actie wordt genomen, kan 
het hele team effi  ciënter werken.

Persoonlijk contact
Om ervoor te zorgen dat er na 
elk alarm daadwerkelijk menselijk 
contact plaatsvindt, kunnen 
verzorgenden worden voorzien 
van badges met een lokale 
afmeldfunctie. De afmelding
geschiedt dan dus persoonlijk 
dicht bij de bewoner. 
Verzorgenden zonder telefoon 
kunnen op die wijze eveneens 
alarmen afmelden.

FUNCTIES

>  Mobiel verpleegoproepsysteem

>  Mobiele (niet dringende) service oproepen

>  Plaatsbepaling

>  Geruststellingslamp op badge

>  Alarmovername-functie

>  Optische, geluids- en/of gesproken woord alarmen

>  Lokaal alarm annuleren

>  Alarm-opvolging bijhouden

>  Escalatiebeheer

>  Telefonisch ruimte terugbellen mogelijk

>  Geïntegreerde sensoren

>  Geïntegreerd dwaalbeheer

>  En nog veel meer ...



Dwaaldetectie
Een veilige en open leefomgeving met maximale bewegingsvrijheid voor uw bewoners

Individuele fl exibiliteit
De SmartLiberty-badge wordt 
gedragen door bewoners die last 
hebben van dwaalproblemen. 
De badge geeft automatisch 
een alarm als een persoonlijk 
ingestelde leefomgeving wordt 
verlaten. De badge kan beveiligd 
om de pols worden aangebracht 
en verwijdering kan automatisch 
worden gedetecteerd.

Mobiliteit
Bij het verlaten van de veilige 
leefomgeving meldt SmartLiberty 
de locatie van de bewoner aan 
u, ook als de bewoner zich 
daarna naar een andere locatie 
verplaatst. Ook kan de realtime 
locatiefunctie worden geactiveerd 
om snel een bewoner in het 
verpleeghuis te kunnen vinden.

Ontspannen sfeer
Wanneer de bewoner terugkeert 
naar de veilige zone, wordt het 
alarm automatisch geannuleerd. 
Als een medewerker de bewoner 
vergezelt, worden de alarmen 
onderdrukt. Dit maakt dagelijkse 
functies minder stressvol en 
persoonlijker.

FUNCTIES

>  Desoriëntatie herkenning 

>  Dwaaldetectie

>  Real-time plaatsbepaling

>  Beveiligd polsbandje 

>  Polsbandsabotage alarm 

>  Escort functie 

>  Automatisch annulering bij terugkeer naar veilig gebied 

>  Deur- of toegangscontrole 

>  Alarmovername-functie 

> Inzicht in alarmopvolging

>  Geïntegreerd mobiel verpleegoproepsysteem

>  En nog veel meer…



Assistentie oproep
Snelle en gerichte hulp voor zorgmedewerkers zorgt voor een groter gevoel van veiligheid

Een veilig gevoel
De badge voor het verplegend 
personeel is uitgerust met 
een discrete alarmknop voor 
assistentie. Hiermee kunnen 
collega’s worden ingeschakeld 
voor normale back-up. In geval 
van acuut gevaar kan hiermee een 
SOS-roep uitgestuurd worden. In 
beide gevallen kan de locatie van 
de oproep worden meegestuurd.

E�  ciëntie
De assistentie-oproep wordt 
doorgeschakeld naar het juiste 
verplegende personeel met 
de locatie van de bewoner. 
Hierdoor kan snel gerichte 
hulp worden aangevraagd.  De 
overnamefunctie zorgt ervoor dat 
het optimale aantal 
medewerkers op het alarm 
reageert.

Opvolging
Na voltooiing van de assistentie-
activiteiten wordt het alarm 
van de zorgmedewerker 
geannuleerd met behulp van 
de annuleringsknop op de 
badge van het personeel of in 
de app. De assistentie wordt 
geregistreerd voor eventuele 
traceerbaarheidsvragen.

FUNCTIES

>  Badge met naamplaatje 

>  Assistentieoproep

>  SOS / agressie oproep 

>  Discrete activatie op de achterzijde van de badge 

>  Plaatsbepaling tijdens een alarm 

>  Lokale annulering 

>  Alarmovername functie 

>  Traceerbaarheid van hulpacties 

>  Confi gureerbare “psychiatrie”-modus 

>  En nog veel meer ...



Uniforme communicatie 
Communicatie zo mobiel en interdisciplinair als uw teams zelf

Moderniteit
Smartphones zijn universeel 
geworden en de SmartLiberty-
app verandert ze in een 
instrument dat is geoptimaliseerd 
voor langdurige zorg. Het 
ingelogde personeel is met één 
klik zichtbaar en te bereiken, 
waardoor het niet meer nodig is 
om interne telefoonnummers te 
onthouden. 

Eenvoud
Dankzij de realtime weergave 
van de status van het ingelogde 
personeel wordt het aantal 
ongewenste  onderbrekingen 
sterk verminderd. Een persoon 
zoeken op naam, groep of 
rol is ideaal om snel de juiste 
beschikbare contactpersoon te 
vinden.

Flexibiliteit
SmartLiberty past zich aan uw 
manier van werken aan door 
het verstrekken van de dagelijks 
benodigde fl exibiliteit in elke 
zorgomgeving. De integratie van 
alarmbeheer met het unifi ed 
communication systeem maakt 
een betere samenwerking tussen 
zorgteams mogelijk.

FUNCTIES

>  Vaste en mobiele telefonie 

>  Connectiviteit binnens- en buitenshuis 

>  Overzicht van verbonden medewerkers 

>  Centraal telefoonboek 

>  Doorverbinden 

>  Voicemail 

>  Aankondiging van berichten 

>  Blokkeren van uitgaande gesprekken 

>  En nog veel meer ...



Technische alarmen 
Gecentraliseerde realtime controle voor 24/7 continuïteit

Connectiviteit
Het onderhoudsteam van 
de locatie blijft permanent 
verbonden met de gebouw-
techniek dankzij de SmartLiberty-
app. De technische alarmen 
worden overzichtelijk en geordend 
weergegeven, zodat er snel 
op de juiste plek kan worden 
ingegrepen. 

Bewaking buiten het pand
Indien gewenst kunnen technische 
alarmen 24/7 buiten het gebouw 
worden gemeld. De technische 
alarmen worden dan direct naar 
de dienstdoende medewerkers 
gestuurd, ongeacht hun locatie. 
Een zeer fl exibele oplossing voor 
consignatiediensten zonder 
moeilijke doorschakelingen.

Toezicht
Op alle SmartLiberty-apparatuur 
en -software wordt toezicht 
gehouden om te allen tijde de 
veiligheid te garanderen. Kritische 
alarmen worden weergegeven 
in het SmartLiberty onder-
steuningscentrum om indien 
nodig proactieve interventies 
mogelijk te maken.

FUNCTIES

>  Overdracht van technische alarmen binnen en buiten 

    het gebouw 

>  “Onzichtbare” -modus voor piket dienst 

>  Potentiaalvrije contact interfaces

>  ESPA 4.4.4-interface 

>  Specifi ek beheer van brandalarm 

>  Redundant alarmkanalen 

>  Toezicht op de apparaten en software 

>  Batterij bewaking 

> Proactief toezicht door SmartLiberty 

>  En nog veel meer ...



Brandveiligheid
Een complete zorgoplossing en stille ontruimingsalarminstallatie met smartphones in één systeem.

Slim combineren
Met het toenemende gebruik van 
smartphones in de zorg, is er ook 
de wens hierop de brandalarmen 
te ontvangen. Speciale 
aanpassingen die gemaakt zijn 
in de SmartLiberty software 
maken dit mogelijk. Daardoor 
heeft de verzorgende nog maar 
één apparaat en komen alle 
meldingen hierop binnen.

NEN2575 Conform
De hele installatie kan worden 
gecertifi ceerd als NEN2575 stille 
ontruimingsalarminstallatie. 
Daarmee wordt de zorgoplossing 
tevens de ontruimingsinstallatie. 
En de zorgoplossing krijgt de 
betrouwbaarheid en bewaking 
van een ontruimingssysteem. 
Er is geen afzonderlijke paging 
installatie (PZI) meer nodig.

Meer dan NEN2575
De NEN2575 beschrijft de 
minimale eisen waaraan moet 
worden voldaan. SmartLiberty 
gaat echter op veel punten verder 
dan de norm. Bijvoorbeeld op 
functiebehoud. Maar er is ook een 
speciale functie die bewaakt of er 
voldoende BHV’ers beschikbaar 
zijn en dus of wordt voldaan aan 
het eigen ontruimingsplan.

Rapportages
De uitgebreide vastlegging 
van alle gegevens geldt ook 
voor brand- en ontruiming. 
Bij het verplichte jaarlijkse 
onderhoud geven rapportages 
vanuit SmartLiberty een goed 
overzicht van de brand- en 
ontruimingsinstallatie door het 
jaar heen. 

FUNCTIES

>  Stille ontruiming conform NEN2575

>  Slimme combinatie op één smartphone

>  Te combineren met vrijwel alle brandmeldinstallaties

>  Hoogste prioriteit voor brand- en ontruimingsalarmen

>  Langdurige alarmtoon totdat bevestigd wordt

>  Zorgoplossing krijgt de betrouwbaarheid van een OAI

>  Alarmering via twee type draadloze netwerken

>  Universeel en volledig bewaakt smartphone laadrek

>  Bewaking aantal ingelogde toestellen

>  Alarmering bij te laag aantal ingelogde BHV‘ers

>  Technische alarmen BMI en OAI op smartphone

>  SmartEvac® als losstaand systeem leverbaar

> En nog veel meer

SmartEvac®



Berichten
Realtime overdracht van belangrijke informatie naar uw teams

Coördinatie
Dankzij de berichten-
functionaliteit kan belangrijke 
informatie nu rechtstreeks naar 
de smartphones van uw teams 
worden verzonden. Dit is de ideale 
manier om lange telefoontjes of 
e-mails die niet direct gelezen 
hoeven te worden, te vermijden. 

Organisatie
Berichten kunnen aan iedereen, 
aan een groep of aan een 
specifi eke rol worden gericht. 
Ieder nieuw bericht krijgt een 
geldigheidsduur. Binnen deze duur 
wordt het bericht weergegeven. 
Medewerkers die hun dienst 
beginnen, zien direct en alleen 
de relevante informatie van dat 
moment in de SmartLiberty app.

Vriendelijk
Het is altijd prettig om positieve 
berichten of verjaardags-
herinneringen naar uw teams te 
sturen. Dit creëert een vriendelijke 
sfeer en voegt een vleugje 
menselijke zorg en toe aan de 
technische tools die zijn ingezet.

FUNCTIES

>  Eénrichtingsoverdracht van berichten 

>  Geldigheidsduur van berichten 

>  Berichtgeving aan groepen en rollen 

>  Hoge-prioriteitsberichten (met alarmtonen)

>  Spraakberichten afspelen mogelijk

>  Mogelijkheid om een foto mee te sturen

>  Specifi eke rechten voor het schrijven van berichten 

>  En nog veel meer ...



Tools 
Gespecialiseerde praktische tools voor langdurige zorg om tijd te besparen in het dagelijks werk

Snelheid
Dankzij snelle toegang tot de 
zaklamp, verzorgingsfoto’s 
(wonden), foto’s voor animatie 
of de stopwatch kunnen 
medewerkers elke dag kostbare 
minuten besparen.

Kwaliteit
Dankzij de foto’s voor de 
technische dienst dragen alle 
app-gebruikers bij aan het melden 
van onderhoudsproblemen aan 
de technische beheerders. De 
kwaliteit en veiligheid van het 
gebouw en de apparatuur is 
daardoor te allen tijde verzekerd. 

Mobiele zorgdocumenten
Het digitale platform van 
SmartLiberty maakt het mogelijk 
om gezamenlijk gebruik te maken 
van zorgregistratie-apps van 
onze gecertifi ceerde partners. Zo 
is het mogelijk om bepaalde 
gegevens te raadplegen of in te 
voeren op dezelfde smartphone 
die wordt gebruikt voor alarm-
afhandeling en telefonie.

FUNCTIES

>  Zaklamp met automatische uitschakeling 

>  Verzorgingsfoto’s (wonden) 

>  Foto’s voor animatie 

>  Foto’s voor onderhoudsteams 

>  Automatische verwijdering van foto’s van 

 de smartphone 

>  Stopwatch met geluidsintervallen 

>  Compatibiliteit met toonaangevende zorg-apps 

>  En nog veel meer ...



Gespecialiseerde apps en 
apparatuur voor zorginstellingen



Bewonersbadge Personeelsbadge App voor smartwatch
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