PHONIRO CARE

– Voor een sleutelvrije thuiszorg
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De dagelijkse omgang met sleutels brengt een veiligheidsrisico met zich mee en daarnaast is het een grote
kostenpost. Om zorg te kunnen leveren moeten thuiszorgorganisaties verschillende sleutels hebben voor
woningen van hun cliënten. Deze sleutels kunnen kwijtraken, gekopieerd worden of simpelweg niet bij de
juiste persoon zijn in geval van nood.
Bovendien tonen onderzoeken aan dat er organisaties zijn die tot wel 10 procent van de totale tijd van de thuiszorg
besteden aan de omgang met sleutels. Hieronder vallen de administratie van de sleutels, het wachten op collega’s
die de juiste sleutel proberen te vinden en extra reistijd.
Als alternatief voor het halen en brengen van sleutels van cliënten op centrale locaties maken steeds meer
thuiszorgorganisaties gebruik van de zogenaamde sleutelkluisjes. Maar in de meeste gevallen blijkt het traditionele
sleutelkluisje helemaal niet zo’n veilige oplossing.
Phoniro biedt de oplossing voor de sleutelproblematiek in de thuiszorg. Een veilige en goed te beheren oplossing
die voor thuiszorgorganisaties een enorme efficiëntie en besparing van tijd oplevert. Bovendien draagt het bij aan
een snelle beschikbaarheid van zorg op kritieke momenten en kan de toegang gegarandeerd worden.
Mobiele telefoon als digitale sleutel
Phoniro Care vervangt de traditionele sleutels door een digitale sleutel. Thuiszorgorganisaties kunnen hun smartphone telefoon gebruiken om de woning van de cliënt binnen te komen. In meer dan 80.000 Scandinavische
woningen is deze oplossing geïnstalleerd, waarmee we de sleutelproblematiek voor de thuiszorgorganisaties
opgelost hebben.
Veilig en gemakkelijk
Met deze digitale oplossing van Phoniro is er meer tijd over voor de werkelijke verzorging van cliënten. Cliënten
kunnen erop vertrouwen dat hun sleutel in goede handen is en kunnen nog steeds de gewone sleutel gebruiken
om hun huis binnen te komen en te beveiligen.
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Het systeem van Phoniro wordt aan de binnenzijde van de deur gemonteerd en bestaat uit een motorcilinder
voor aan de deur, een applicatie voor de smartphone en de bijbehorende serversoftware.
De Phoniro oplossing past praktisch op elke deur. De montage is eenvoudig en snel en het bestaande slot en beslag
blijven op de deur zitten. Hierdoor blijven de kosten beperkt. Voor situaties waar de deur afwijkend is biedt Phoniro
een aantal alternatieven waaronder de Phoniro Key-safe.
De bevoegdheid wordt ingesteld in de serversoftware, via de web-interface. Er kan voor elk individu afzonderlijk
bepaald worden tot welke deur hij of zij toegang heeft, voor de hoogst mogelijke veiligheid. De digitale sleutels
worden online geüpdate en automatisch naar de juiste smartphone verzonden. Het systeem houdt ook bij wie er
een deur opent of sluit en wanneer.
De zorgverlener kan in de mobiele applicatie inloggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Het systeem
geeft dan de juiste bevoegdheden en bijbehorende digitale sleutels aan de persoon in kwestie. Daarom kunnen
verschillende zorgverleners dezelfde smartphone gebruiken, wanneer zij andere diensten draaien.
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Phoniro is een dynamische onderneming met het hoofdkantoor in Halmstad Zweden. Phoniro biedt diverse
oplossingen die zijn ontworpen voor een veilige, kwalitatieve en effectieve zorg.
•
•
•
•
•
•

Respecteert de integerheid van de bewoner
Niet zichtbaar aan de buitenzijde van de deur
Zeer eenvoudig en snel te monteren, herbruikbaar
Geen WIFI/internet in de woning nodig
Voor alle deuren een oplossing
Het alternatief voor de onveilige sleutelkluisjes

•
•
•
•
•
•

Smartphone met app als digitale sleutel
Geschikt voor geplande en ongeplande zorg
Voor organisaties en Mantelzorg
Te integreren in het proces van alarmering en opvolging
Binnen enkele seconden toegang tot de woning
Snelle beschikbaarheid van zorg op kritieke momenten

•
•
•
•
•

Cloud Server Software met web-Interface
Registratie, wie wanneer en hoelang
Direct digitale sleutels aan te passen of te verwijderen
Hoog veiligheidsniveau, 128 BIT encryptie en SHA256
Communicatie slot en de telefoon via Bleutooth
(2.0 en Smart BLE)
• Communicatie telefoon en interface via GPRS
• Geschikt voor Android, Windows en Apple

•
•
•
•
•

Hoge mate van veiligheid, SKG***cilinder
Gecertificeerde sleutels
Bestaande PKVW van een woning blijft behouden
Heeft de steun van politie, verzekeraars en corporaties
Ook beschikbaar met SKG✓

Met meer dan 110.000 geïnstalleerde oplossingen is Phoniro de marktleider in digitale sleutel management
voor thuiszorg.
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Phoniro biedt nog meer!
De oplossingen van Phoniro hebben altijd iets gemeen. Zij maken namelijk gebruik van een en het zelfde ITplatform dat we Phoniro Care noemen. Het IT-platform past bij de activiteiten in de thuiszorg, begeleid wonen,
zelfstandig wonen met een beperking enz.
Het platform Phoniro Care bestaat uit verschillende modules die afzonderlijk of samen kunnen worden gebruikt in
een systeem oplossing. De verschillende modules zijn oa.:
• Digitale sleutel beheer in combinatie met de registratie van bezoektijden,
reden bezoek en door wie uitgevoerd;
• Het vastleggen van werkzaamheden met een digitale pen of smartphone;
• eHealth gezondheidsdagboek en Mobile documentatie;
• Zorg op afstand (dag en nacht);
• Alarmering;
• Rapportages.
Allemaal slimme innovatieve en betrouwbare oplossingen die gebruik maken van een digitale pen en/of mobiele
telefoon.

Voor meer informatie kijk op www.phoniro.nl
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