Welkom contactpersoon
Handleiding voor Persafe
persoonsalarmering

Iemand in je omgeving of waarvoor jij mantelzorg verricht heeft
gekozen voor Persafe persoonsalarmering. Deze persoon wil graag
dat jij de alarmoproepen ontvangt als er een paniek of noodsituatie
is.
Bij Persafe ontvang je de alarmoproepen op je mobiele telefoon.
Hiervoor wordt de Persafe app op jouw telefoon geïnstalleerd en
moet je ingelogd blijven. Zie handleiding op pagina 3
Zodra de alarmoproep op je telefoon binnenkomt ontvang je een
notificatie bericht en een geluidssignaal. Hier kun je op klikken en
dan opent automatisch de alarmoproep. Zie verderop hoe dit werkt.
Bij Persafe ontvangen alle contactpersonen de alarmoproep
tegelijkertijd. Jullie zien de exacte locatie van de persoon in nood
maar ook de locatie van jezelf en de andere contact personen
(wie is het dichtstbij). en als jij aangeeft dat jij hulp gaat verlenen dan
klik je op de ‘accepteren’ knop in de alarmoproep. Zodra iemand de
alarmoproep heeft geaccepteerd en hulp gaat verlenen zien jullie
dit meteen in de app. Ook kun je ‘live’ vervolgen of de
contactpersonen op de locatie van de persoon in nood zijn
aangekomen.

App inloggen +
telefooninstellingen check

a) Download de app uit de App-store
of Play-Store op je telefoon. Geef bij
zoeken ‘persafe’ als zoekbegrip in.
Persafe heeft dit app logo

b) Om de app te activeren moet je
inloggen. Voor inloggen
gebruik je de gegevens;
• Gebruikersnaam; je eigen email adres
• Wachtwoord; zoals aangemaakt bij
accepteren van de contactpersoon
uitnodigingsemail

C) Controleer of de telefooninstellingen van de app correct
staan, anders werkt ontvangen van alarmoproep niet goed.
Open app menu (
) en klik op ‘INSTELLINGEN CHECK’
Alle instellingen met een RODE kleurindicatie moeten nog goed
gezet worden. Klik op elke instelling met een rode indicatie en
wijzig de instelling.
De instelling ‘LOCATIE ALTIJD TOESTAAN’ kan een GRIJZE
kleurindicatie tonen. Klik op de instelling;
• ANDROID Klik op RECHTEN/MACHTIGINGEN. Klik op LOCATIE en
selecteer ALTIJD TOESTAAN. Ga met pijltje linksboven terug naar
de Persafe app.
• IPHONE Wijzig locatie naar ALTIJD. Ga met <Persafe in
linkerbovenhoek terug naar de Persafe app.
Zorg dat de valdetectie op off staat (geel)

Contactpersonen ALARM-oproep ontvangen
Alarmbericht komt binnen met het ingestelde geluid noodsignaal (stilvibreren-normaal-luid) om geluidsprofiel te wijzigen open je in de Persafe
app menu ( linksboven) > Geluidsprofiel > Alarm ontvangen
a) De telefoon ‘toont automatisch’ de alarmoproep op een Android toestel

b) Je ontvangt een notificatie bericht op je iPhone en Android telefoon. Klik op
het notificatie bericht om de alarmoproep te openen

alarm oproep details

• Wie is in alarm en tijdstip wanneer alarm is
gemaakt
• Actuele locatie van alarmgever (rode icoon)
(op de kaart en adres in tekst)
• Klik één keer op rode gebruikersicoon om in
te zoomen op de landkaart
• Locatie wordt elke 10 seconden
geactualiseerd zodat verplaatsingen worden
weergegeven

• Overzicht van alle contactpersonen die
alarmoproep hebben ontvangen;
• Wie heeft alarmoproep ontvangen en is
beschikbaar (gebruikersicoon op landkaart
is groen) en wie is niet beschikbaar
(gebruikersicoon is grijs)
• Wie heeft de alarmoproep al
geaccepteerd en is bezig hulp te verlenen
(opvolgers met gele gebruikersiconen op
landkaart)
• Alle personen die alarmoproep ontvangen
wordt gevraagd het alarm te
ACCEPTEREN (ik ga hulp verlenen) of te
WEIGEREN (ik kan geen hulp verlenen).
Doe je dit niet gaat alarm na twee minuten
automatisch naar de meldkamer!

Opvolgers
(na accepteren alarmoproep)
Extra functionaliteiten om hulp te verlenen

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

Audio fragment afluisteren. Audio opname wordt automatisch
op de telefoon van alarmgever gestart op hetzelfde moment dat
alarmknop wordt gedrukt en wordt gestreamd naar telefoons van
de opvolgers (alleen Android niet iPhone)

Mogelijkheid tot escaleren naar meldkamer door opvolgers als
je 112 hulp nodig hebt

Alarm beëindigen voor de senior. Doe dit vooral om de senior
te ontlasten bij vals alarm of einde noodsituatie.

Handige tips
ABSENT MELDEN

LOCATIE DELEN

Als je niet beschikbaar bent om alarm
oproepen te ontvangen (vakantie, niet
thuis) dan kun je je tijdelijk ‘absent’
melden in het systeem. Open het app
menu ( linksboven) en klik op de meest
rechtse knop bovenin. Als je je weer
‘beschikbaar’ wilt melden voor
alarmoproepen klik je op de blauwe knop

Als je je locatie (tijdelijk) niet wilt delen met de
senior of de ander contactpersonen (tijdens
alarmsituatie) dan klik je op de linker knop. Als
je later wel weer je locatie wilt delen dan klik je
op dezelfde knop

INBOX ALARMOPROEPEN
Als je het notificatiebericht van een alarm
oproep hebt gemist, of als je een actieve
alarmoproep hebt afgesloten, dan kun je
de alarmoproep openen in de INBOX. Klik
op dubbele-pijl knop in rechterbovenhoek
en klik op het ‘NOOD OPROEP’ bericht

GELUIDSVOLUME
Als je het volume wilt wijzigen waarmee
de noodoproep binnenkomt. Ga dan naar
app menu
(
linksboven) en klik op GELUIDS
PROFIEL. Kies ALARM ONTVANGEN en kies
een van de opties.

SLIMME NOTIFICATIES
Je kunt slimme notificaties instellen als de
senior de woning verlaat of bij de woning
aankomt. Ga hiervoor naar app menu >
MANAGE > VRIENDEN. Voeg een persoon die in
het abonnement actief is toe en klik op
‘bewerk’ > ‘locatie toevoegen’. Ga daarna naar
PLACES en stel in welke slimme notificaties je
wilt ontvangen van die persoon.

085-071 7308
info@persafe.eu
persafe.eu

