Yazılım
Visocall Mobile
Visocall Mobile, akıllı telefon üzerinden çağrıların sorgulanması ve işlenmesi için
kullanılır. Bakım personelinin hastalar ve personel ile her yerde, her zaman iletişim
kurmasını sağlar.

Kontrol paneli
Bölüm kontrol paneli, Visocall IP sisteminin net ve basit bir şekilde görüntülenmesini
ve yönetilmesini sağlar. Grafik arayüz; ilgili bölüm planları, aktif butonları, olay listelerini
ve ilgili kontrol butonlarını içerir. Böylece, ilgili bölümde meydana gelen olaylara her
an net bir genel bakış sağlar.

Olay veritabanı
Olay veritabanı hizmet dokümantasyonunu destekler. Tüm çağrılar, personel mevcudiyeti ve sistem olayları; saat, tarih, bölüm ve oda adı ile birlikte kaydedilir. Veritabanı,
bir zaman periyoduna ve/veya bir konuma bağlı olarak olaylar için filtrelenebilir, böylece sunucu tarafında depolanan verilerin görüntülenmesi ve değerlendirilmesi web
tarayıcısı aracılığıyla gerçekleşir.

Visocall IP
Sistem görünümü

Sistem Monitörü
Sistem Monitörü, teknik servis departmanlarında sistem değişikliklerini ve arıza
hafızalarını değerlendirmek veya sistem arızalarını görüntülemek için kullanılır.
Parola korumalı erişime sahiptir ve birkaç Visocall IP sistemini yönetebilir.

Ses Yöneticisi
Ses Yöneticisi, hastalara ve personele yönelik anonslar, sesli uyarılar veya çağrılar
yapılmasını sağlar. Girişler atanarak, ses içeriği önceden tanımlanmış bölümlere
gönderilebilir ve genel duyurular harici sistemler tarafından kontrol edilebilir.

Hasta Yönetimi
Hasta Yönetimi, bir telefon çağrısı alındığında hemen ekranda görüntülenmesi
gereken önemli hasta verilerini toplamak, görüntülemek ve yazdırmak için kullanılır.
Hasta verileri olay veritabanındaki girişler için gereklidir, ancak isteğe bağlı olarak,
örneğin ücret verilerinin kaydedilmesi ve faturalandırılması veya RTLS'den gelen
alarmların ayrıntılı görüntülenmesi için de kullanılabilir.

Kurulum yüksekliği

Ağ oluşturma

IP teknolojisi sayesinde
geleceğe hazır

Visocall IP sistem bileşenleri

2.5 m
Islak hacimlerde
Duş başlığının mümkün olan en yüksek
konumunun üstünde

Arayüzler
Alarm
sunucusu

1.8 m
1.7 m

Layer 2 ağı
Yangın
alarm sistemi

Modern bir hastanenin artan talepleri planlama, uygulama ve gelecekteki genişleme için akıllı çözümler
gerektirir. Geleneksel sistemler artık işlevsellik ve kullanım ömrü maliyetleri açısından bu gereksinimleri
karşılamamaktadır. Gelişmiş IP teknolojisi ile sistem entegrasyonu yeni olanaklar yaratır:

Yıldız (varsayılan)

Visocall IP'nin kendi veya müşteri tarafından
sağlanan ağ yapısı - tüm Visocall IP bileşenleri
aynı ağda bulunur.

Bölüm switch
Kaskad

1.6 m

•

Çok çeşitli hizmetler ve işlevler için güçlü bir ağ, çok sayıda bireysel kurulumu, kablolama harcamalarını
ve yatırım maliyetlerini önler.

•

Sistem entegrasyonu, tüm sistemin kullanım ömrü boyunca daha verimli kullanım, daha düşük bakım ve
işletme maliyetleri sunar.

•

İnternet protokolünü kullanan basit veri alışverişi, geleneksel engellerin üstesinden gelir ve çeşitli
sistemlerin sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanmasını sağlar.

1.5 m

Bölüm switch

maks. 6 SWI9
(kaskad başına)
Çevrim yedekliliği

Merkez switch

Yönetim Merkezi*

Bölüm switch
0.7 m

Slave

S

maks. 5 SWI9 + 1 slave
(kaskad başına)

M

İp ucu yerden 10 - 20 cm
yukarıda sonlanır

Bölüm switch

RTLS
sunucusu

maks. 75 bölüm

•

bölüm başına maks. 130 oda

•

oda başına maks. 16 yatak

•

kaskad başına maks. 6 SWI9

•

SWI9 başına maks. 8 toplam kriter

•

Yönetim Merkezi başına maks. 2000 IP bileşeni

•

LDP başına maks. 1000 IP bileşeni

•

Maliyet muhasebesi

•

Telefon

•

•

Hasta ve personel arasında sesli iletişim

•

Duyurular

•

Medya içeriğinin sağlanması (radyo,
TV, video akışı, İnternet, Intranet)

Harici sistemlerin bağlantısı
(alarm sunucusu, RTLS sunucusu,
yangın alarm sistemi, DECT telefon,
harici ses sistemi)

•

•

Lamba, panjur, TV kontrolü

Harici cihazlardan gelen bilgiler
(tıbbi cihazlar, sensörlü matlar vb.)

•

Hizmet verilerinin kaydedilmesi

•

Tak ve çalıştır modüller devreye
alma ve bakım maliyetlerini azaltır
Dayanıklı ve az bakım gerektiren
ürünler

LDP ile Visocall IP sistem bileşenleri

IP bileşenleri:
•

uplink'ten maks. 100 m kablo uzunluğu

•

iletişim terminaline maks. 100 m kablo uzunluğu

•

bağlantı modülü / Hemşire Bankosuna maks. 60 m
kablo uzunluğu

•
•

Bölüm switch
Visocall IP bileşenleri
ayrı ağlarda bulunur.

Lojik Teslim Noktası LDP*
A Binası
Lojik Teslim Noktası LDP, Visocall IP
ağlarını birden fazla alt ağa böler

SWI9 başına maks.7 hasta el seti

•

SWI9 başına maks. konuşmasız 20 oda

•

maks. 1200 m kablo uzunluğu

•

maks. 127 bileşen

•

IO-bus başına maks. 500 mA

Merkez switch

Layer 2 ağı

•

Lojik Teslim Noktası LDP*
B Binası

basic bileşenlere maks. 50 m kablo uzunluğu

Bölüm switch
* konumdan bağımsız yedekli tasarım mümkün

•

Merkezileşme için, merkezi
olmayan ve karma organizasyon
biçimleri için uygundur

•

Bölüm sınırları ötesinde hizmet
organizasyonu

•

Hızlı ve hedefe yönelik yanıt için çağrı
önceliklendirme (acil durum çağrıları,
mavi kod vb.)

2
Bölüm switch

Basic bileşenler:

Güvenli, modüler ve genişletilebilir
sistem yapısı, bakım sektöründeki
tüm işlevler ve hizmetler için planlama
özgürlüğü sunar

•

Sağlık hizmetlerindeki tüm organizasyon biçimleri için
Bölüm switch

bağlantı modülü / hasta el setine maks. 60 m kablo
uzunluğu

IO-bus:

Layer 2 ağı

A Binası

Layer 3 ağı

•

1

•

Hizmet ihtiyaçlarına tam uyum
için geniş ürün yelpazesi

•

Personel ve hastalar için menü
yönlendirmeli cihazlar

Güvenilir, standartlara uygun ve emniyetli
•

Merkezi olmayan, akıllı modüller
sayesinde yüksek güvenilirlik

•

Kesintisiz sistem kullanılabilirliği için
yedekli yapılar

•

Hizmet kalitesi aracılığıyla ağ hizmetlerinin net bir şekilde önceliklendirilmesi

•

Kalıcı ve otomatik fonksiyon kontrolü

•

Visocall IP, VDE 0834'e göre
sertifikalandırılmıştır, böylece güvenlik
ve güvenilirlikle ilgili en yüksek gereksinimleri karşılar
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•

Personel çağrısı

Master

B Binası

Genel:

Harici ses
sistemi

•

Kurulum ve işletme için uygun maliyetli

Sistem limitleri
İletişim sistemlerinin yapılandırılmasının yanı sıra ürünlerin
(ve bunlarla kurulan sistemlerin) kurulumu, devreye alınması
ve bakımı özel uzmanlık gerektirir ve bu nedenle yalnızca
eğitimli uzman personel tarafından gerçekleştirilebilir.

SAĞLIK
HIZMETLERI

TR

Yönetim ve gösterge cihazları

Hasta el setleri
PAT

PAT-E

PAT-L

BT-IP

BT-B

LED göstergeli çağrı butonu (kırmızı)

•

•

•

•

•

Oda ve okuma lambası kontrolü (opsiyonel KNX)

•

•

•

•

•

Anti bakteriyel tasarımlı kasa ve tuş takımı

•

•

•

•

•

Intellifix kendiliğinden çıkan bağlantı soketi

•

•

•

•

•

İletişim seçeneği ile çağrı fonksiyonu

•

•

•

Konum hizalamalı ve otomatik parlaklık kontrollü LCD ekran

•

•

•

Kulaklık soketi

•

•

Bilgi ekranı
Visocall IP olaylarını büyük ekranlarda görüntülemek için.

IO-bus bileşenleri

Basic bileşenler

Çağrı ve çağrı iptal butonları, kapı üstü lambası gibi sistem cihazları SWI9' a ve dolayısıyla
IO-bus hattı üzerinden Visocall IP ağına bağlanır.

IO-bus bileşenlerinden basic bileşenlere kablo uzunluğu maks. 50 m.

Bilgi terminali

•

SWI9 başına maks. konuşmasız 20 oda

•

IO-bus başına maks. 127 bileşen

Visocall IP olaylarının net bir şekilde görüntülenmesi
ve anonslar için.

•

maks. 1200 m kablo uzunluğu

•

IO-bus başına maks. 500 mA

Konuşma seçeneği ile servis çağrısı

•

•

Radyo kullanımı

•

•

Sistem TV'si için kanal seçimi ve ses ayarı

•

•

Entegre IP telefon

•

•

ZTD-B

Secocare Verileri

•

•

Secocare Assist

•

•

Panjurlar için kontrol sistemi

•

•

Personel için konuşma fonksiyonu
gerekmeyen bölümün tüm odaları için
sesli ve görsel çağrı yönlendirme özellikli oda terminali. Çağrı, mevcudiyet ve
fonksiyon butonlarına (ekran parlaklığı /
kontrastı, ses seviyesi) sahiptir ve 5 adede kadar basic bileşeni bağlamak
için uygundur.

Ev otomasyon cihazlarının entegrasyonu için IR alıcı

•

•

Otomatik ses seviyesi

•

•

Menü yönlendirmeli kullanım

•

•

Sayısal tuş takımı

•

IP bağlantı modüllerine bağlantı

•

RT-IO
LED göstergeli çağrı butonu.

VTXT-IP

VDVI-IP
AWT-IO

•

•

LED göstergeli (yeşil ve sarı)
mevcudiyet botunu.

•

IO-bus bağlantı modüllerine veya basic bağlantı modüllerine bağlantı

•

SM2-B

BT-B

2 adet BT-B hasta el seti bağlantısı için bağlantı modülü.

Çağrı ve lamba kontrol butonlu hasta el seti.

SM1-B-S
Bir BT-B hasta el seti bağlamak
için bağlantı modülü.

SM1-B
Bir BT-B hasta el setini ve
bir medikal ekipmanı bağlamak için bağlantı modülü.

Medikal ekipman
EN 60601-1'e göre galvanik izolasyonlu (örn. infüzyon pompaları vb.).

ICT-IP
Paslanmaz çelik tasarımlı
kapı interkom terminali.

ART-IO
LED göstergeli doktor çağrı butonu.

AD-DIA

PAT

PAT-E

PAT-L

BT-IP

Üçüncü taraf ürünlerin
entegrasyonu için adaptör, örn. basınca duyarlı
bakım paspasları vb.

ARAT-P-IO
ST-TOUCH
Bir bölümdeki personel için merkezi
bir iletişim ve bilgi merkezi olarak kullanılan hemşire bankosu.

KMT & KMT-L
Personel için konuşma
fonksiyonunun gerekli
olduğu bölümün tüm
odaları için sesli ve görsel
çağrı yönlendirme özellikli
iletişim terminalleri.
KMT ve KMT-L iletişim
terminalleri tamamen
grafik bir ekranın yanı
sıra çağrı, mevcudiyet
ve fonksiyon butonlarına
(radyo, zamanlayıcı işlevi
vb.) sahiptir.

SM

SM-MMC

DM1-IP

Hemşire bankosunu, hasta
el setlerini, medikal ekipmanları, radyo alıcılarını veya adaptörlerini bağlamak için bağlantı
modülü.

Hasta el setlerini, medikal
ekipmanları, radyo alıcılarını
veya adaptörlerini bağlamak
için bağlantı modülü.

Medikal ekipmanların,
radyo alıcılarının veya
adaptörlerinin oda bazlı
bağlantısı için diagnostik modül.

Alt işlemler ve arayüzler

•

entegre VoIP telefon

•

7" dokunmatik ekran

•

tüm olaylara genel bakış

•

menü yönlendirmeli kullanım

•

oluşan olaylara hızlı genel bakış
için simgeler

•

interaktif ekran içeriği

•

hasta el cihazlarının doğrudan
seçimi ve iletişim

•

duvar montaja uygundur

Harici ses sistemi

Visocall IP çağrılarının akıllı
telefon üzerinden sorgulanması
ve işlenmesi için arayüz.

Sesli anonslar için Visocall IP
sistemi ile harici ses sistemi
arasında arayüz.

LED göstergeli çağrı ve servis
çağrı butonu.

ZTB-IO

Hemşire bankosunu ve hasta el setlerini
bağlamak için bağlantı modülü.

TV setleri
Hasta el seti ile kullanılan oda
veya yatak için televizyon.

PT-IO
2 m hortumlu, LED göstergeli, basınç toplu pnömatik çağrı butonu.

2 m ipli, LED göstergeli, ipli çağrı
ve çağrı iptal butonu.

Multimedya terminali, IP-TV,
İnternet
Yatak bazında hasta eğlencesi (TV,
radyo ve internet), menü siparişleri, interaktif hasta anketleri ve çok
daha fazlası için.

AT-IO
LED göstergeli çağrı iptal butonu.

RATB-IO

Bina otomasyonu

SSR-IO

Visocall IP sistemi üzerinden
lamba ve panjurları kontrol
etmek için KNX/EIB arayüzü.

2 bağımsız lambanın (örn. oda lambası
ve okuma lambası) doğrudan bağlantısı için röle modülü. PAT, PAT-E, PAT-L,
BT-IP ve BT-B aracılığıyla çalıştırma.

TVI-IP

Hastane bilgi sistemi

LED göstergeli çağrı iptal butonu.

2 m ipli, LED göstergeli ipli
çağrı ve çağrı iptal butonu.

SM-B
LED göstergeli çağrı ve mevcudiyet butonlu, BT-B hasta el setlerini,
medikal ekipmanları, güç kaynağı
ünitesine sahip radyo alıcılarını (bağlantı koptu çağrısı ile) bağlamak için
bağlantı modülü. En fazla 4 basic
bileşeni bağlamak için uygundur.

LED göstergeli çağrı ve mevcudiyet butonlu, BT-B hasta el setlerini,
medikal ekipmanları, radyo alıcılarını veya AD-DIA'yı bağlamak için
bağlantı modülü (bağlantı koptu
çağrısı ile).

RATB-B

ART-B
LED göstergeli doktor çağrı butonu.

LED göstergeli çağrı ve çağrı
iptal butonu.

SMF-B **

LM-B **
Görsel bilgi sinyali için uzaktan
görülebilir, kapı üstü lamba olarak
yapılandırılabilir.

Otomatik giriş izleme ve bağımsız
çağrı tetikleme özellikli bir radyo
alıcısını bağlamak için radyo bağlantı modülü.

Kablosuz bileşenler

DMU-IO **

VR7-5

Medikal ekipmanları, bir radyo
alıcısını veya AD-DIA'yı (bağlantı
koptu çağrısı ile) bağlamak için
diagnostik modülü.

Radyo alıcısı, SM, SM-MMC,
DM1-IP, DMU-IO, SMU-B'ye
bağlanabilir.

DM-IO

PS 3

F-PS-869

Pil durumu izleme ve IP 44 koruma sınıfına sahip büyük ölçekli
kablosuz pnömatik verici.

LED göstergeli, pil durumu izlemeli
ve IP 66 koruma sınıfına sahip,
duvara montaja uygun kablosuz
pnömatik bilyeli çağrı butonu.

IO-M
SWI9
•

IP özellikli sistem bileşenlerini
bağlamak için IP bağlantı noktaları

•

IO-bus bileşenlerinin bağlantısı
için arayüzler

TV ve radyo

•

Radyo sinyalini Visocall IP
sistemine iletmek için ses
arayüzü.

sistem cihazlarına ilave güç
beslemesi için 24V çıkışlar

•

yedekli çalışma için tasarlanmıştır

Sistem bileşenleri arasında veri alışverişi
için merkezi olmayan bir iletişim noktası
olarak kullanılan sistem ünitesi.

maks. 8 IP portu
maks. 2 IO-bus
SWI9 başına maks. 4 multimedya
terminali
Görüntüleme ve
yönetme için.

ZRAT-B

Güç kaynağı ünitesi ile 4 medikal ekipman veya bir radyo alıcısı
bağlamak için diagnostik modülü
(bağlantı koptu çağrısı ile).

Yangın alarm sistemi

Kontrol paneli

2 m hortumlu, LED göstergeli, basınç toplu pnömatik çağrı butonu.

Odaların müstakil işlevlerini genişletmek için entegre devre kartlı genişletme
ünitesi, elektrik panolarına, asma tavana
vb. montaja ve 5 basic bileşene kadar
bağlantıya uygundur.

SMU-B **

RTLS Sunucusu

DECT telefon

PT-B

LED göstergeli, buzzer'lı çağrı
ve çağrı iptal butonu.

Harici ses sistemlerine bağlantı
için Çoklu Ses Arayüzü.

Yönetim Merkezi

Personel için konuşma fonksiyonu gerekmeyen bölümün tüm odaları için sesli
ve görsel çağrı yönlendirme özellikli oda
terminali. Çağrı ve mevcudiyet butonuna
sahiptir ve 5 adede kadar basic bileşeni
bağlamak için uygundur.

RAT-P-IO

MS4-I

Visocall IP aramalarını bir
DECT telefon ile sorgulamak
ve işlemek için şirket içi
telefon sistemine bağlantı
için arayüz.

ZT-B

ZE-B

ZRAT-IO

Visocall IP sisteminin tüm
olaylarını harici bir alarm sunucusuna iletmek için arayüz.

Yönetim Merkezi ile hastane bilgi sistemi arasında
HL7 veri arayüzü.

2 m ipli, LED göstergeli ipli
çağrı butonu.

LED göstergeli çağrı butonu.

2 m ipli, LED göstergeli ipli
çağrı butonu.

SM-S

Alarm sunucusu

Yangın alarmlarının Visocall IP
sistemine iletilmesi için.

ZRTB-B

RT-B

SRT-IO

LED göstergeli çağrı ve çağrı
iptal butonu.

Visocall IP, bu arayüz ile harici
RTLS'nin mesajlarını alır.

Personel için konuşma fonksiyonu gerekmeyen bölümün tüm odaları için sesli ve
görsel çağrı yönlendirme özellikli oda terminali. Çağrı, mevcudiyet ve fonksiyon
butonlarına (ekran parlaklığı / kontrastı,
ses seviyesi) sahiptir ve 5 adede kadar
basic bileşeni bağlamak için uygundur.

AT-B

TV ve Multimedya

Visocall Mobile

Entegre buzzer' lı LED göstergeli
doktor çağrı ve çağrı iptal butonu.

ZTD-B-L

Harici cihazlara çift yönlü ve potansiyelsiz arayüz olarak giriş/çıkış
modülü. Visocall IP olayları böylece
diğer sistemlere iletilebilir veya diğer
sistemler tarafından devralınabilir.

IO-M-P
Üç izlemeli girişe ve üç röle çıkışa
sahip, harici cihazlara çift yönlü
arayüz olarak kullanılan giriş/çıkış
modülü. Visocall IP olayları böylece
diğer sistemlere iletilebilir veya diğer
sistemler tarafından devralınabilir.

RFID-IO
Hasta odasındaki mevcudiyeti
ayarlamak için kart okuyucu;
iletişim veya oda terminalleri ile
birlikte kullanılabilir.

VR7-5 DIN-NT
Güç kaynağı ünitesine sahip
kablosuz alıcı (DIN 60601-1 /
2xMOPP'ye göre güvenli
izolasyon).

F-MP-869
Pil durumu izlemeli, IP 30 koruma
sınıfına ve son derece hassas basınç
sensörlerine sahip kablosuz yastık.

RFID-IO-FRT
LED göstergeli, fonksiyon ve çağrı
butonlu, mevcudiyeti ayarlamak için
kart okuyucu.

F-ZS-869
2 m ipli, LED göstergeli, pil
durumu izlemeli ve IP 68 koruma sınıfına sahip kablosuz ipli
çağrı butonu.

LM-IO
Oda, yön, hizmet grubu veya bölüm
lambası olarak yapılandırılabilen, görsel bilgi sinyali için kapı üstü lamba.

Bölüm switch

** Bu bileşenler SWI9' dan veya sistem güç kaynağı ünitesinden ek bir güç kaynağı gerektirir

F-RTS-869

A01T-L869 ve B01T-L869

F-VMS-869

LED göstergeli, pil durumu izlemeli ve IP 68 koruma sınıfına
sahip kablosuz çağrı butonu.

Bakıma muhtaç hastalar için pil
durumu izlemeli, basınca duyarlı
CareMat sensörlü kablosuz yatak
matı (110 x 70 veya 70 x 40 cm).

Elastik bilek kayışı ve boyun
kordonu ile plastik kutuda, LED
göstergeli, pil durumu izlemeli
ve IP 68 koruma sınıfına sahip
kablosuz çağrı butonu.

