PERSAFE mobiele persoonsalarmering instructie
BADGE GEBRUIKERS
1. START en EINDE dag
2. Alarm MAKEN
3. Alarm oproep ontvangen en accepteren
of weigeren
4. Alarm BEËINDIGEN
5. FRIENDS

1. START en EINDE dag
Start dag;
1.
2.
3.

PERSAFE app openen en internetverbinding
controleren
Badge uit de oplader nemen
Werking systeem testen;
a.
b.
c.
d.

Controleer of Badge is verbonden met de telefoon. Je
schermnaam moet zichtbaar zijn in de Badge
Telefoonscherm uitzetten
Groene knop Badge éénmaal kort drukken
Je ontvangt tekst melding + audio notificatie (afhankelijk
audio instelling) = systeem functioneert correct

Einde dag;
• Badge afdoen en in de oplader plaatsen
• Oplader naast bed (nachtalarm met de knop)

1. Badge rode knop of rode + groene
knop 3 seconden indrukken

2. Maak alarm in de app met rode alarmslider (helemaal naar links bewegen
en loslaten)
•
•

•
•

Verzenden van alarm met ingestelde verzend geluidsprofiel (stil/vibreren/normaal/luid)
Ingestelde vooralarm tijd van xx seconden (telefoon wacht xx sec met versturen alarm > vals alarm cancelen).
Timer instelling is variabel in instellingen
Feedback; elke keer als een hulpverlener jouw oproep heeft geaccepteerd vibreert je telefoon kort
Alarmgever kan in app vervolgen welke hulpverleners beschikbaar zijn, wie heeft geaccepteerd en actuele
locatie van elke hulpverlener/opvolger

1. Valdetectie functie op de Badge activeren
a) GROEN = valdetectie ACTIEF
b) GEEL = valdetectie UIT
2. Beste positie voor de Badge (om val te detecteren) is voor op je borst
onder je kleding. Maak het halskoord op maat. Halskoord is uitgerust
met trekbeveiliging waardoor je koord kunt “openen” bij aanbrengen.
Andere posities zijn ook mogelijk.
•
•

Als Badge een horizontale val detecteert worden sensoren actief die “niet-bewegen” meten (xx sec lang
afhankelijk van instelling)
Als je niet beweegt begint de Badge met audio waarschuwing signaal (XX sec afhankelijk van instelling). Als je
de Badge beweegt cancel je vooralarm (vals alarm) indien je Badge in deze xx sec niet beweegt wordt alarm
automatisch naar je hulpverleners gestuurd

1.
2.
3.
4.

Je krijgt alleen alarmberichten als je online (beschikbaar) bent
Alarmbericht komt binnen met het ingestelde audio notificatie profiel
en opent automatisch je telefoon (Android)
Kies ”accepteer” of “weiger”
Als er NIET binnen 2 minuten een hulpverlener heeft geaccepteerd
wordt alarm naar PERSAFE meldkamer (24/7) doorgezet.

a) Alarmbericht staat ook in de INBOX van de app
• Wissel naar INBOX scherm in app
• Klik op nood oproep bericht
b) Je ontvangt ook push-berichten van Android en iPhone

•
•

•

•

Wie is in alarm en tijdstip wanneer alarm is gemaakt
Actuele locatie van alarmgever (rode icoon) (adres en op kaart)
• Buiten locatie met GPS (inzoomen om van map-view naar satelliet
view om te schakelen)
• Wordt elke 15 seconden geactualiseerd zodat verplaatsingen worden
weergegeven
Overzicht van de hulpverleners/opvolgers;
• Wie heeft oproep ontvangen en is aanwezig/absent (groene/grijze
iconen)
• Wie heeft het alarm geaccepteerd (opvolgers = gele icoon)
• Actuele locatie positie van elke hulpverlener (voor de opvolgers die
alarm hebben geaccepteerd wordt hun locatie elke 15 seconden
geactualiseerd en aan alle hulpverleners weergegeven)
Alle geregistreerde hulpverleners van de alarmcirkel wordt gevraagd alarm
te accepteren of te weigeren

Extra functionaliteiten voor opvolgers om effectief hulp te verlenen
•

Direct spreek/luister verbinding opzetten met alarmgever vanuit
de app
• De telefoon van alarmgever opent zich automatisch op
handsfree speaker en opvolger kan meeluisteren of spreken
met alarmgever

•

Audio fragment afluisteren. Audio opname wordt automatisch
op telefoon van alarmgever gestart op hetzelfde moment dat
alarm is gestart en wordt gestreamd naar telefoons van de
opvolgers (alleen als alarmgever Android gebruikt)

•

Mogelijkheid tot escaleren naar PERSAFE meldkamer door
opvolgers (112)
Alarm op afstand beëindigen door opvolgers

4. Alarm BEËINDIGEN
a) Op telefoon ALARMGEVER;
a) App openen. Bij actief alarm is bovenzijde app rood
b) Rode slider in app helemaal naar links bewegen
c) Bovenzijde van de app moet van rood naar grijs gaan

b) Op telefoon OPVOLGER
a) Deze functie wordt pas na twee
minuten actief, tot die tijd is
knop grijs

5. FRIENDS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

FRIENDS scherm wordt actief zodra minimaal 1 FRIEND is geactiveerd
Wissel naar het FRIENDS scherm met de carrouselknop in rechterbovenhoek
Als er een locatie is gekoppeld aan FRIEND wordt deze onder in icoon getoond (bijv. “home”)
Klik op de icoon voor extra informatie over locatieadres en aankomsttijd
Zoom in voor automatisch wisselen van map naar satelliet view
Als er PLACES notificatie voor FRIENDS zijn ingesteld ontvang je een iOS of Android melding + INBOX
bericht zodra FRIEND op een locatie is aangekomen of vertrekt (bijv. kinderen/school of ouders/thuis)
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