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Elke seconde is belangrijk! Met de VeDoCall noodknop staat u
altijd direct in contact met een hulpverlener of familie.
Deze handige en compacte unit geeft iedereen een vrij en veilig gevoel.
Met één druk op de knop wordt een sms bericht en de GPRS coördinaten naar uw hulpverlener of familie verzonden. Deze ontvanger kan een
spraakverbinding met u maken zonder dat u iets hoeft te doen.
Bovendien wordt het systeem automatisch geactiveerd indien u valt.

Hét noodoproep sms systeem van VeDoSign
Voordelen op een rij
• Bewegingsvrijheid
• Veilig gevoel
• 1 druk op de knop
•	Handsfree spraakcontact
• Uw locatie altijd zichtbaar
• Gaat in werking bij een val
• Compacte en lichte unit
•	Duidelijk en simpele
bediening
• 99% bereikbaarheid

Veilig en vrijheid

Vrij bewegen en altijd dicht bij assistentie.
Gaat er iets fout, drukt u op de grote rode
knop en een sms bericht verzonden naar uw
hulpverlener. De GPRS coördinaten worden
meegezonden voor exacte weergave van uw
locatie op Google Maps.
Komt u ten val, dan zal automatisch een
bericht worden verzonden. De hulpverlener
kan met het bericht direct contact opnemen
met uw VeDoCall unit. Zonder dat u iets
hoeft te doen is er een spraakverbinding en
kan de hulpverlener u vragen wat er aan de
hand is. U hoeft zelf geen handelingen te
verrichten om terug te praten.

·	U hoeft niet meer in de drukke
omgeving te bewegen om een veilig
gevoel te hebben.
·	Door GPRS coördinaten zal de
hulpverlener altijd weten waar u
zich bevindt en een hulpdienst
kunnen sturen.
·	Familie of instantie hoeft u niet
meer te melden als u onderweg gaat.
·	Automatische “Handfree” communicatie
zorgt voor een extra nauwkeurige
beschrijving van uw probleem en
eerste hulp tips.
·	Er kan worden aangeven binnen
welke straal de persoon zich mag
bewegen. Komt deze buiten de
straal dan wordt het systeem
geactiveerd. U kunt hierbij denken
aan inrichtingenterrein, stadsgrens,
vakantieadres (verdwalen), etc.
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Zo simpel
In de VeDoCall unit gaat een normale simkaart. Het nummer geeft u door aan de
hulpverlener die het onder uw naam opslaat
in de mobiele telefoon. Aan de unit zit een
clip waarmee deze aan de broekriem kan
worden meegedragen.
Als er nood is drukt u op de knop en gaat
het systeem in werking. Als er door de
hulpverlener naar de unit wordt gebeld zal

er direct een verbinding zijn, zonder dat
het gesprek hoeft te worden aangenomen.
Uiteraard kan de noodoproep ook worden
geannuleerd. Een duidelijk LED aanduiding
laat weten dat het systeem is geactiveerd.
Het systeem geeft aan als de batterijen
moeten worden vervangen.

·	Positie bepaling via GPS module tracering elke 5 minuten.
·	Geografische coördinaten
meegezonden met elk alarm.
·	A-GPS systeem (assisted GPS)
·	Configuratie voor beperkte zone.

Communicatie
·	GSM/SMS/GPRS Quadband modem compatible wereldwijd.
·	Automatische verbinding met de
hulpbehoevende.
·	Handsfree systeem voor optimale
communicatie.
·	Op afstand te benaderen voor status controle en reset.
·	Op afstand te configureren en software
programmering via SMS/GPRS.
·	GPRS protocol over te nemen naar call
center specificaties.

Oplaadpunt
LED status
(groen)

Positie bepaling

Microfoon

Alarm indicatoren
·	Automatisch in werking bij vallen.
·	Waarschuwingsdetectie.
·	Gebruiker buiten de beperkte zone.
·	Low battery.
·	Paniek knop geactiveerd.
·	Verificatie van optimale functionaliteit
elke 5 minuten.

Afmetingen
Behuizing van kunststof
75 x 60 x 30 mm - gewicht 100 gram.
VeDoCall wordt geleverd met de
configuratie. Maar het is mogelijk om
deze te wijzigen middels SMS.
Het is mogelijk om de unit te verbinden
met een web hosted applicatie.

LED batterij
(oranje)

Graag adviseren wij u over de
mogelijkheden. Bel VeDoSign
vandaag nog voor een afspraak!

LED Alarm

Knop

Clip (bevestiging
aan bijvoorbeeld
broekriem)
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