Voor Zorginstellingen maar ook voor Thuis,
zonder speciale bedrading en zeer betaalbaar!

Multi-mediaal
Dwaaldetectie Systeem

V.O.S.; Veilig Op Stap!
Automatische detectie en alarmering met persoonsinformatie:
Dhr. Janssen is zojuist gesignaleerd bij de zij-uitgang van het
verzorgingscomplex De Herfsttuin aan Het Plein 12 te Gouda

Eenvoudige montage bij locaties naar keuze (alleen 230V nodig)
Melding via:
o
o
o
o

Telefoon met een gesproken bericht (mogelijk zelfs met foto)
SMS
E-mail
Optie: XML-interface (aangepast protocol bespreekbaar)

Eenvoudig programmeerbaar, tot 5 telefoonnummers
Detectie d.m.v. actieve RFID MOL len (Melder Op Locatie)
Lage maandelijkse abonnementskosten
Vraag offerte aan via admin@veiligopstap.nl of 088-55 6 33 55.
V.O.S. is een concept van Veilig Op Stap B.V., Oost-Vlisterdijk 20, 2855 AC, Vlist;
KvK: Rotterdam, 58417125, IBAN: NL48RABO0102087423, BTW nr. NL853031265B01 www.veiligopstap.nl

Waarvoor is VOS (D) bedoeld?
Deze VOS-locator is bedoeld voor het detecteren van
dwalende personen en wordt daartoe gemonteerd op
vaste plaatsen, zoals bij sluisdeuren en andere (nood-)
uitgangen. Toepassing o.a. bij:
o Zorginstellingen
o Revalidatiecentra
o GGZ instellingen
o Privé situaties

Kenmerken VOS-Locator (model D):
Ingebouwde mobiele telefoon (GSM)
Ingebouwde satelliet navigatie (GPS)
Communiceert met MOL len (Melder Op Locatie)
Eenvoudig in gebruik; geen extra bedrading nodig
Gemakkelijk en snel uitbreidbaar
Zelf te configureren (o.a. meerdere telefoonnummers en namen van de locaties en de personen)
Melding dwaaldetectie via:
o Gesproken woord, inclusief naam en locatie
o Tekstbericht, inclusief naam en locatie (SMS)
o Via Internet (met stratenkaartje / foto)
o Via E-mail (met hyperlink naar kaartje / foto)
3 Instelbare tijdvensters per VOS + 3 per MOL
Interne batterij (5 7 uur) i.g.v. stroomuitval
Geschikt voor standaard mini-USB oplader (230 V)
Tevens aansluitmogelijkheid via snoer op accu
Login account voor website met toegang tot:
o Historische gegevens
o Gebruiksgegevens
o Wijzigen instellingen (o.a. telefoonnummers)
o Online volgen ( tracking )
Inregelservice op locatie (offerte)

Wat kost het VOS (D) pakket?

(vraag altijd een offerte op maat)

Voor een dwaaldetectiesysteem zijn de volgende componenten benodigd:
Per VOS (uitgang):
Per MOL (persoon):
- Eénmalig : 247,11
- Eénmalig
: 57,02
- Maandelijks :
21,45
- Maandelijks :
1,00
Inregelen ter plaatse:
- Reisttijd : 45,00,- per uur
- Inregelen : 37,50 per MOL

Contractduur:
- minimaal één jaar
- daarna per maand opzegbaar

Exclusief feitelijke gebruikskosten (dwaaldetectie doorgiftes):
Via telefoon, SMS, e-mail en internet, tezamen
: 0,413
Bedragen zijn exclusief BTW en exclusief

12,36 éénmalige verzend- en administratiekosten
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