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Vind de weg naar huis terug
Swan CareCom plaatsbepaler maakt het mogelijk 
om mensen te vinden die acute hulp nodig heb-
ben of de weg naar huis kwijt zijn.

Swan CareCom QuoVadis plaatsbepaling
Het plaatsbepaalsysteem is een mobiele telefoon die 
verbinding heeft met een GPS satellietsysteem. Deze 
telefoon berekent zijn eigen positie met een accura-
tesse van 5 meter, zolang het met 4 satellieten tege-
lijkertijd in contact staat. Als de telefoon binnen is of 
in een dicht bos met weinig bereik, zal het de laatste 
geregistreerde positie en tijd opslaan.

Dementiebeveiliging
Mensen in een milde fase van dementie of geheugen-
verlies kunnen, met de plaatsbepaler, een grotere be-
wegingsvrijheid ervaren. Ze kunnen worden voorzien 
van een plaatsbepalende mobiele telefoon, zodat het 
verplegend personeel, met behulp van een computer, 
de positie van de persoon binnen 2 minuten kan ach-
terhalen. 

Personeelsbeveiliging
De plaatsbepaler telefoon is voorzien van een alarm-
knop. Deze kan daarom ook gebruikt worden als 
alarmvoorziening voor beveiliging van personeel dat 
werkt met verstandelijk gehandicapten of geweld-
dadige mensen. Ook kan het een extra gevoel van 
veiligheid geven aan mensen die werken op een ge-
isoleerde plek.

Geschikt voor de toekomst
Een investering in een Swan CareCom systeem is 
ook een investering in de toekomst. Het draadloze sy-
steem maakt updaten en uitbreiden van het systeem 
mogelijk, zonder extra hardware te installeren. 

Geïntegreerde communicatiecentrale
Het is mogelijk om de Swan CareCom plaatsbepaler 
te integreren met andere Swan CareCom systemen 
die in de instelling geïnstalleerd zijn. Dat betekent 
dat alarmeringen van de plaatsbepaler telefoon, net 
als elke andere alarm oproep, doorgezonden worden 
naar de draadloze telefoon die het personeel bij zich 
draagt.
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Geïsoleerde communicatiecentrale 
Als de plaatsbepaler alleen voor positionering, alarm-
oproepen en -ontvangsten van plaatsbepaler te-
lefoons wordt gebruikt, is het mogelijk het systeem 
geïsoleerd te installeren.
 
Deel van een groter systeem
Swan CareCom plaatsbepaler vult de faciliteiten aan 
die bij het Swan CareCom communicatie- en bevei-
ligingssysteem horen. In de lokale instelling kan het 
systeem aangevuld worden  met beveiliging van de-
menterenden door automatisch een oproep door te 
sturen wanneer de dementerende een beveiligd ge-
bied verlaat.

Wanneer de plaatsbepaler wordt gebruikt als bevei-
liging voor thuiszorg personeel, kan de telefoon ook 
gebruikt worden voor het ontvangen van alarm van 
ouderen die in of bij het zorgcentrum wonen.

Documentatie
De benodigde documentatie is eenvoudig verkrijg-
baar in het Swan CareCom systeem. Alle informatie 
is geregistreerd. Een simpele zoekmodule maakt het 
eenvoudig exact de benodigde informatie te vinden.


