FACI GIGA Display-kaldeanlæg
-er nu også blevet trådløst!
-udviklet med omsorg

FACI GIGA Display-kaldeanlæg er udviklet med fokus på
brugervenlighed for plejepersonalet - med bedre betjening af
beboerne som resultat.
Indlagte vagtplaner giver mulighed for flexibel planlægning
gennem døgnet med forskellig telefonintegration, samt forskellig
opdeling af FACI GIGAkaldeanlægget.
Med FACI COBS Telefonsystem modtages kaldet af alle plejere i en
vagtgruppe. Kaldet vises direkte på telefondisplayet.
Informationer om kaldtype og hvem der har kaldt, vises i klar tekst.
Ønskes samtale med den kaldende trykkes blot på en tast, telefonen
ringer, og der kan føres normal telefonsamtale med beboeren /
patienten. Kaldet er afstillet ved samtalens ophør.

FACI Giga Displaykaldeanlæg
kan virke som
nødkaldeanlæg med én
telefonlinie tilkobling, og
kan virke som en blanding
af normal kaldeanlæg og
nødkaldeanlæg.
Indenfor samme hus kan
beboere visiteres til nødkald
eller hel pleje.
FACI teknik der fungerer!

Minivagt systemet
indeholder:

FACI COBS telefoner virker som almindelige bærbar telefoner, og
kan anvendes til intern kommunikation, til samtaler ud af huset eller
til modtagelse af indkomne telefonsamtaler til et lokal
telefonnummer.
FACI COBS telefoner har en rækkevidde op til 600 m i grundudgaven, og kan udvides efter behov. Ønskes meget længere
rækkevidde kan der anvendes almindelige mobiltelefoner.

Bundprint
Styreprint for vagtplaner
Syntetisk talekort
Central-interface
Telefonliniekort
RS232 kort til
tekstmeddelelser i
decttelefoner
Minivagt systemet kan
fjernprogrammeres og
fjernserviceres.
FACI når arbejdsglæde er målet

FORDELE VED FACI COBS TELEDISPLAY:
•
• Kald fra et rum sendes direkte til plejegruppen eller til en
plejer.
• Vagtplan indlagt i systemet - skifter automatisk over døgnet.
• Beboerne betjenes med diskret privat samtale.
• Den enkelte plejer har sine egne beboere. Den enkelte beboer
har nær personlig kontakt. Plejeren har sammenhængende
planlagt pleje med kun få afbrydelser.
• Beboerne/patienterne oplever større tryghed, da kaldet straks
betjenes af en kendt plejer.
• For plejeren betyder de færre afbrydelser større arbejdsglæde
og effektivitet. Der spares mange unødvendige gåture til stuer i
den anden ende af afdelingen.

MULIGHEDER MED FACI COBS telefon:
•
•
•
•

Kald vises i FACI COBS telefondisplayet.
Kald besvares med FACI COBS telefonen.
Samtaleanlæg direkte via FACI COBS telefonen til kolleger.
Eksterne telefonsamtaler via FACI COBS telefonen - direkte
til f. eks. læge, ambulance eller til pårørende.
• Direkte forbindelse til telefonnettet & mobilnettet.
• Gratis taletid*.
• Headset til håndfri betjening, bælteclips, taske mm. kan
leveres.
*Telefonsamtaler med beboer og kolleger er gratis.

FACI er kendetegnet ved en høj faglig
kompetence indenfor systemudvikling,
systemdefinition, implementering og
produktions-styring.
Mere end 15 års erfaring med
kommunikations-anlæg har
specialiseret FACI i kabelfor-bundne
kalde- og serviceanlæg. Vi kan derfor
tilbyde komplette, gennemtestede og
pålidelige løsninger.
Med mere end tusinde installa-tioner i
Europa er vor årelange erfaring Deres
sikkerhed for gennemprøvede produkter
af

høj dansk kvalitet.

Forhandler

FACI A/S
Alstrup Allé 9
8361 Hasselager
Tlf.: 86 28 00 77
Fax.: 86 28 00 75
Email: faci@get2net.dk

www.faci.dk

