Anonymisert digitalt tilsyn:

RoomMate gir trygghet i alle ledd!
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Visuelt anonymisert tilsyn med RoomMate er tatt i bruk i kommuner over
hele Norge. RoomMate brukes i hjemmetjenesten, på sykehjem, i omsorgsboliger samt boliger for psykisk utviklingshemmede.

• Varsler i kritiske situasjoner
• To-veis samtale
• Tilsyn og innlytt — med eller
uten anonymisering

• Kan varsle ved høyt lydnivå
• Innebygd personvern
• Fastmontert utstyr – brukeren
bærer ingenting på kroppen
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Brukergrensesnittet for alarm og tilsyn. RoomMate inneholder en avansert 3D-sensor som fungerer helt uavhengig av dagslys.
Bildene fra 3D-sensoren kan brukes for fjerntilsyn, men blir også analysert av en innebygget datamaskin for automatisk alarmering.

RoomMate detekterer personen, markert

typer kan legges til ved oppdatering av

med blått, og slår alarm når vedkommende

programvare.

faller på gulvet (oransje). RoomMate kan
varsle i disse situasjonene:
• Fall
• Forlater sengen uten å komme 		
tilbake innen en viss tid

Bildet til venstre viser hvordan RoomMate
alarmerer personalet eller pårørende via
SMS med lenke til stillbilde av alarmsituasjonen.

• Setter seg opp i sengen

Fra en vanlig nettleser på mobiltelefon,

• For lenge på bad

nettbrett eller PC kan man utføre tilsyn

• Forlater stol

med anonymisert video og statusinforma-

• Går inn/ut av rommet

sjon. Her kan man også starte en to-veis

• Aktivitet

samtale med brukeren, eller foreta innlytt

• Høyt lydnivå

med eller uten anonymisering av talen.

Alle RoomMate-enheter kan konfigureres

All tilgang er kryptert, passord-beskyttet

individuelt slik at systemet tilpasses den

og blir loggført og alle personvernhensyn

aktuelle brukeren. Fremtidige nye varslings-

er dermed ivaretatt. Innebygd personvern!

Typisk varsling på telefon
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