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Zapewnij bezpieczeństwo swoim bliskim

Opieka mobilna Active Track z usługą Centrum Opieki 
(zawiera tzw. „Przycisk Życia”)

dla
Gminy Miasto Szczecin
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Wykorzystywane jest więc m.in. do teleopieki i telemonitoringu osób:

• Seniorów mieszkających samotnie i samodzielnie (Lone People Protection, funkcja 
MAN DOWN: monitoring upadków)

• Starszych i chorych (przydaje się w opiece nad pacjentami cierpiącymi na 
Alzheimera czy na epilepsję)

• Będących w procesie leczenia i/lub rekonwalescencji
• Niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Lokalizatory GPS przydają się również w:

• Zarządzaniu przebiegiem tras wycieczek z seniorami
• Dostarczaniu cennych i ważnych przesyłek lub paczek dla podopiecznego (AT 

posiadają opcje szybkiego powiadamiania o odchyleniu od przebiegu trasy)
• W monitorowaniu długotrwałego samodzielnego przebywania w domu

Zastosowanie Active Track
Urządzenie jest proste w obsłudze i znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach 
charakterystycznych dla wieku senioralnego. Pozwala szybko i precyzyjnie zlokalizować 
położenie osoby i obiektu. Umożliwia kontakt w czasie rzeczywistym i zainicjowanie niezbędnej 
pomocy.

Opieka mobilna z Active Track
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System lokalizacji GPS posiada:

• Dwukierunkową komunikację głosową – umożliwia wykonanie bezpośredniego połączenia na 
uprzednio zaprogramowany numer. Przydaje się również do wysyłania sygnałów z prośbą o 
kontakt do centrum monitoringu.

• Umożliwia wezwanie pomocy w kryzysowych sytuacjach dzięki przyciskowi PANIC (Guzik Życia), 
który po wciśnięciu przesyła sygnał alarmowy z prośbą o interwencję.

• Posiada czujnik MAN-DOWN (monitoring upadków), monitorujący położenie urządzenia. 
Akcelerometr alarmuje w przypadku wykrycia odchyleń od wcześniej ustawionego zakresu lub 
wykryciu bezruchu.

• Układ A-GPS wzmacnia sygnał urządzenia, dzięki czemu umożliwia namierzanie nadajnika 
znajdującego się wewnątrz pomieszczeń. Przesyła dane z satelitów poprzez sieci 
bezprzewodowe, takie jak Internet czy GSM.

• Funkcja GeoFencing pozwala zaplanować trasę i śledzić jej faktyczny przebieg w czasie 
rzeczywistym. W razie zarejestrowania nieprawidłowości związanych z opuszczenia 
wyznaczonego obszaru, wysyłana jest informacja alarmująca. Narzędzie to przydaje się w 
sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi.

Urządzenie multifunkcyjne: EBS Active Track GPS
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• Active Track wykrywa również próby jego uszkodzenia. W takim przypadku uruchamiany jest "alarm 
sabotażowy". Zamontowane zabezpieczenia nie pozwalają na nieautoryzowane otwarcie klapki lub 
rozkręcenie mechanizmu.

• Active Track posiada innowacyjną aplikację internetową, umożliwiającą dostęp online z prawie każdego 
miejsca.

• Produkt posiada wbudowaną pamięć mogącą pomieścić informacje o 2000 zdarzeniach. Istnieje również 
możliwość do odtworzenia historii odwiedzanych miejsc czy zdarzeń alarmowych.

• Urządzenie umożliwia dowolne skonfigurowanie przycisków i programowanie komunikatów, tak by można 
było za pomocą kilku ruchów wysłać sms-y alarmowe.

• Produkt można dostosować do indywidualnych potrzeb, poprzez rozbudowę o dodatkowe funkcje.

• Doskonałe i niezastąpione urządzenie multifunkcyjne:
• niezawodne
• uniwersalne
• z intuicyjną obsługą

Urządzenie multifunkcyjne: EBS Active Track GPS
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Kontakt z Centrum Opieki

Monitoring upadków

Lokalizacja i podgląd online
dla opiekuna przez Internet Alarm sabotażowy

Opieka mobilna z Active Track
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• Aktualna lokalizacja na mapie  

online

• Historia przemieszczania się

• Obszary / strefy bezpieczne na 

mapie

• Alarmy sms lub email dotyczące:

• opuszczeniu domu

• przebywaniu poza domem 

dłużej niż np. 3 godziny

• niedotarciu na miejsce 

(szkoła, apteka, kościół, sklep)

• zmianie prędkości (wejście do 

autobusu, samochodu)

System monitoringu GPS przez Internet w Active Track
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Active Track
wysyła 
informacje o 
miejscu 
przebywania 
użytkownika 
do systemu 
MobiCare

System MobiCare monitoruje 
położenie urządzenia i reaguje w razie 
alarmów

W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa 
Centrum Opieki poinformuje członków 
rodziny i/lub opiekunów, bądź wezwie 
niezbędną pomoc 

Członkowie rodziny i/lub opiekunowie mogą 
sami tworzyć Bezpieczne Strefy, alarmy 
przekroczenia stref, bądź sprawdzać gdzie 
znajduje się użytkownik urządzenia

Opieka mobilna z Active Track - jak to działa?
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Profesjonalne Centrum Monitoringu i Opieki, dysponujące innowacyjnymi technologiami, 
zapewnia bezpieczeństwo i podnosi komfort życia osobom potrzebującym oraz ich opiekunom.

Active Track
Bezpieczeństwo dla Seniora w trybie 24h non-stop Care Center. System wykrywa geolokalizacje
Podopiecznego MOPR. Monitoruje także Jego upadki i potencjalnie niebezpieczne sytuacje, dzięki 
przyciskowi życia oraz alarmowi sabotażowemu. Pełna kontrola dzięki bezpośredniej komunikacji głosowej.

Innowacyjna forma opieki: 
Centrum Monitoringu i Opieki MobiCare
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• Obsługa wykwalifikowanego 

personelu 24 godziny na dobę

• Natychmiastowa reakcja na 

wezwanie alarmowe

• Zainicjowanie pomocy: kontakt z 

rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, 

opiekunami, wskazanym Centrum 

Kryzysowym 

• Wezwanie służb ratunkowych: 

pogotowie, straż, policja

• Uspakajająca rozmowa w sytuacji 

alarmowej z osobą poszkodowaną

Profesjonalne Centrum Opieki – 24/7/365
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System: CRM MobiCare

02.2016 Test Active Track: Szczecin



www.mobicare.pl

MobiCare to kompleksowe 
narzędzie do ewidencjonowania 
danych pacjentów, podopiecznych 
lub/i pracowników. 

Zapewnia szybki dostęp do 
informacji, efektywne 
przeszukiwania oraz łatwość 
tworzenia zestawień i raportów.
Niezastąpione dla menedżera i 
pracownika.

Umożliwia:

• gromadzenia dowolnie zdefiniowanych 
danych

• filtrowanie danych w zależności od 
potrzeb użytkownika

• dodawanie załączników
• tworzenie raportów alarmów i zdarzeń

System do ewidencjonowania danych
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MobiCare wezwie pomoc,
gdy nikogo nie będzie w pobliżu

MobiCare S.A.
ul. Aleje Jerozolimskie 180

02-486 Warszawa
Tel: (22) 380 47 50

sprzedaz@mobicare.pl


