Szoftver
Visocall Mobile
Visocall Mobile a hívások okostelefonon keresztül történő lekérdezésére és feldolgozására szolgál. Lehetővé teszi az ápolószemélyzet számára a betegekkel és a személyzet többi tagjával való kommunikációt bárhol és bármikor.

Vezérlőpult
Az osztályon lévő vezérlőpult biztosítja a Visocall IP rendszer tiszta és egyszerű
megjelenítését, valamint működését. A grafikus kezelőfelület áttekinthető kórterem
elrendezést, interaktív szobagombokat, eseménylistákat és a környezethez kapcsolódó vezérlőgombokat biztosít. Így könnyen érthető áttekintést biztosít a kórteremben
lezajló eseményekről.

Esemény adatbázis
Az esemény adatbázis az ellátás dokumentációját támogatja. Rögzít minden hívást,
a személyzet jelenlétét és a rendszerben megjelenő eseményeket, időponttal, dátummal ellátva, a kórteremre és a szoba nevére vonatkozó információkkal együtt. Az
adatbázisban időtartam és/vagy helyszín szerint kereshetők az események, a szerveroldalon tárolt adatok kijelzése és értékelése a webböngészőn keresztül történik.

Visocall IP
Rendszeráttekintés

Rendszermonitor
A Rendszermonitort az épület szervizrészlege használja a rendszerváltoztatások és
hibamemóriák értékelésére, illetve a rendszerhibák megjelenítésére. Jelszóval védett
hozzáféréssel rendelkezik és számos Visocall IP rendszer kezelésére képes.

Audio Manager
Az Audio Manager célzott értesítéseket, hangutasításokat, vagy hívásokat tesz
lehetővé a betegek és a személyzet számára. A bemenetek hozzárendelésével a
hanganyag elküldhető az előre meghatározott osztályoknak, valamint az általános
közlemények külső rendszerekkel vezérelhetők.

Páciens menedzsment
A Páciens menedzsment a betegek fontos adatainak gyűjtésére, megjelenítésére és
kinyomtatására szolgál, amelyeknek azonnal meg kell jelennie a képernyőn, amikor
egy hívás beérkezik. A beteg adatai az események adatbázisában lévő bejegyzésekhez szükségesek, de használhatók például a díjak rögzítésére és számlázására, vagy a
riasztások részletes megjelenítésére az RTLS rendszerből.

Beszerelési magasság

HU

Hálózat

A jövőben is helytálló az
IP technológiának köszönhetően

Visocall IP-rendszer elemek

2.5 m
Vizesblokkokban
A zuhanyrózsa lehetséges legmagasabb
elhelyezési pontja fölött

Interfészek
Riasztási
szerver

1.8 m

Tűzjelző rendszer

1.7 m

Egy modern kórház növekvő igényei intelligens megoldásokat követelnek a tervezés, a megvalósítás és a
jövőbeni bővítés tekintetében. A hagyományos rendszerek funkcionalitás, életciklus, és az árak szempontjából
már nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek. A kiforrott IP-technológiával új lehetőségek tárulnak fel a
rendszer integrációjával:

Csillag (alapértelmezett)

Layer 2 hálózat
A Visocall IP saját, vagy ügyfél által biztosított
hálózati struktúrája - az összes Visocall IP elem
ugyanabban a hálózatban található.

Osztályonkénti switch
Soros

1.6 m
1.5 m

Osztályonkénti switch

Menedzsment Center*

max. 6 SWI9
soros
Slave
kapcsolatonként
Hurok redundancia

Osztályonkénti switch
0.7 m

max. 5 SWI9 + 1 slave
soros
kapcsolatonként

M

Osztályonkénti switch

RTLS szerver

•

A széleskörű szolgáltatások és funkciók hatékony integrációja csökkenti a beépítendő eszközök számát,
a kábelezéssel járó kiadásokat és a beruházási költségeket.

•

A rendszerintegráció nagyobb rendelkezésre állást és csökkentett karbantartási és működési költségeket biztosít
a rendszer teljes élettartama során.

•

Az internetes protokollt használó egyszerű adatcsere leküzdi a hagyományos akadályokat, és lehetővé teszi
a különböző szakterületek gördülékeny összekapcsolódását.

S

Központi switch

Húzózsinór a padlószint
felett 10 – 20 cm-rel
végződik

EGÉSZSÉGÜGY

Külső audiorendszer

Master

•

Személyzeti hívás

•

Gondozási adatok rögzítése

•

Telefon funkció

•

Költségelszámolás

•

Beteg és személyzet közötti beszédkapcsolat

•

•

Közlemények

•

Médiatartalmak biztosítása (rádió, TV,
videó streaming, internet, intranet)

Külső rendszerekhez való csatlakozás (riasztási szerver, RTLS szerver,
tűzjelző rendszer, DECT telefon, külső
audiorendszer)

•

•

Világítás, redőnyök, TV vezérlése

Információ külső eszközökről (orvosi
eszközök, érzékelőmatracok stb.)

•

A plug-and-play modulok csökkentik
az üzembe helyezési és karbantartási
költségeket
Tartós és kevés karbantartást igénylő
termékek

Visocall IP-rendszer elemek LDP-vel
Költséghatékony telepítés és kezelés

•

max. 100 m kábel a csatlakozástól

•

max. 100 m kábel a kommunikációs terminálhoz

•

max. 60 m kábel a csatlakozómodulhoz / személyzeti
terminálhoz

•

max. 60 m a csatlakozómodulhoz / betegkészülékhez

•

max. 7 betegkészülék rendszerswitchenként

IO-bus:
•

max. 20 szoba beszédkapcsolat nélkül rendszerswitchenként

max. 130 szoba osztályonként

•

max. 1200 m kábelhosszúság

•

max. 16 ágy szobánként

•

max. 127 eszköz

•

max. 6 rendszer switch soros kapcsolatonként

•

max. 500 mA IO-buszonként

•

max. 8 IP elem rendszerswitchenként

•

max. 2000 IP elem Menedzsment Centerenként

Basic elemek:

max. 1000 IP elem logikai kézbesítési pontonként

•

•

max. 75 osztály

•

•

1
Osztályonkénti switch

A Visocall IP elemek
külön hálózatokban
találhatóak.

Logikai kézbesítési pont LDP*
Épület A
Logikai Kézbesítési Pont (LDP)
szegmensek Visocall IP hálózatok
több alhálózatban

Layer 2 hálózat

Logikai kézbesítési pont LDP*
Épület B
Osztályonkénti switch
* helyfüggetlen redundáns kialakítás is lehetséges

•

Centralizált, decentralizált és vegyes
szervezeti formáknál is alkalmazható

•

Eszközök széles választéka az ellátási
szükségletekhez igazodva

•

Ellátás megszervezése a korházi osztály határain túl is

•

A személyzet és a betegek számára is
könnyen kezelhető eszközök

•

Hívások rangsorolása a gyors és célzott válaszokért (sürgősségi hívások,
szívriasztások stb.)

2
Osztályonkénti switch

max. 50 m kábelhosszúság a basic elemekhez

•

Minden típusú egészségügyi intézményhez
Osztályonkénti switch

Központi
switch

A biztonságos, moduláris és bővíthető
rendszerstruktúra szabadságot biztosít
a tervezés során, igazodva az ápolási
szektor minden funkciójához és szolgáltatásához

Megbízható, a szabványoknak megfelelő és biztonságos
•

Nagyobb megbízhatóság a decentralizált, intelligens moduloknak köszönhetően

•

Redundáns kiépítés a megszakítás
nélküli rendelkezésre állás érdekében

•

A hálózati szolgáltatások egyértelmű
priorizálása a szolgáltatás minősége által

•

Állandó és automatikus funkcióvezérlés

•

A Visocall IP a VDE 0834 szerinti
tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezért
a legmagasabb szintű biztonsági és
megbízhatósági követelményeknek is
megfelel.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
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Általános információk:

IP elemek:

Layer 2 hálózat

Épület A

A kommunikációs rendszerek konfigurációja, valamint a
termékek (és a velük együtt beépített rendszerek) beszerelése, üzembe helyezése és karbantartása speciális szakértelmet igényelnek, ezért ezeket csak képzett szakszemélyzet
végezheti el.

Layer 3 hálózat

Épület B

A rendszer határai

•

Kezelő- és kijelzőegységek

Betegkészülékek
Hívó gomb (piros) kereső és visszajelző fénnyel

PAT

PAT-E

PAT-L

BT-IP

BT-B

•

•

•

•

•

Szobavilágítás és olvasólámpa vezérlés (opcionális KNX)

•

•

•

•

•

Antibakteriális kivitelű burkolat és billentyűzet

•

•

•

•

•

Intellifix önkidobó csatlakozók

•

•

•

•

•

Hívás funkció beszédkapcsolattal

•

•

•

LC kijelző állítható pozícióval és automatikus fényerő-szabályozással

•

•

•

Fejhallgató csatlakozóaljzat

•

•

Szervizhívás beszédkapcsolattal

•

•

Rádió funkció használata

•

•

Csatornaválasztás és hangerőszabályzás a rendszer TV-hez

•

•

Beépített IP-telefon

•

•

Secocare adatok

•

•

Secocare Assist

•

•

Vezérlőrendszer a redőnyök számára

•

•

Otthoni automatizálási eszközök beépítésére szolgáló IR-vétel

•

•

Automatikus hangerő szabályzás

•

•

Menüvezérelt működtetés

•

•

Numerikus billentyűzet

•

IP csatlakozómodulok csatlakozása

•

Szöveges kijelző
A Visocall IP események nagy
képernyős kijelzésére.

Szöveges terminál

A rendszereszközöket, mint például a hívás és nyugtázó nyomógombok, ajtó feletti lámpa stb. az
SWI9 rendszer switch-hez csatlakoztattuk, így az IO-adatbuszon keresztül a Visocall IP hálózathoz is.

Az IO-bus elemek és az alapelemek közötti kábelhosszúság max. 50 m.

•

A Visocall IP események jól látható kijelzésére –
beépített hangszóróval a bejelentésekhez.

•

max. 20 szoba beszédkapcsolat nélkül
rendszerswitchenként

Helymeghatározó és visszajelző
fénnyel szerelt hívógomb.

VTXT-IP

VDVI-IP
AWT-IO

•

•

ICT-IP

ART-IO
Helymeghatározó és visszajelző
fénnyel szerelt orvoshívó nyomógomb.

AD-DIA

BT-IP

ARAT-P-IO

Diagnosztikai adapter
a harmadik fél termékeinek integrációjához
(pl. nyomásérzékeny
ápolómatracok stb.).

ST-TOUCH
Személyzeti terminál az osztály személyzetének kommunikációs és információs központja.

KMT és KMT-L
Kommunikációs terminálok látható és hallható
hívástovábbítással az osztály minden szobája felé,
amelyeknél a személyzet
számára szükséges a
beszédkapcsolat.
A KMT és KMT-L kommunikációs terminálok
teljesen grafikus kijelzővel,
valamint hívás, jelenléti
és funkció gombokkal
(rádió, időzítő funkció stb.)
rendelkeznek.

SM

SM-MMC

DM1-IP

Csatlakozómodul a személyzeti terminál, a betegkészülékek,
a diagnosztikai eszközök, a
rádióvevők és a diagnosztikai
adapterek csatlakoztatásához.

Csatlakozómodul a betegkészülékek, a diagnosztikai
eszközök, a rádióvevők, illetve a diagnosztikai adapterek
csatlakoztatásához.

Csatlakozómodul a
diagnosztikai eszközök, a rádióvevők és a
diagnosztikai adapterek szobánkénti
csatlakoztatásához.

Alegységek és interfészek

•

integrált VoIP telefon

•

7" érintőképernyő

•

az összes esemény áttekintése

•

egyszerű működtetés

•

a bejövő események gyorsabb áttekintésére szolgáló ikonok

•

interaktív képernyőtartalom

•

a kommunikációs és a betegkészülékek közvetlen kiválasztása

•

falra is szerelhető

A Visocall IP hívások okostelefonon keresztül történő
lekérdezésére és feldolgozására szolgáló interfész.

Orvoshívó nyomógomb nyugtázó
gombbal, beépített helymeghatározó és visszajelző fénnyel, piezo
zümmerrel.

SM-S
Csatlakozómodul a személyzeti
terminál és a betegkészülékek
csatlakoztatásához.

Külső audiorendszer

TV szettek

Interfész a Visocall IP rendszer és külső audiorendszer
közötti hang alapú közlemények továbbításához.

A betegkészülékkel irányítható
szobánkénti, illetve ágyankénti televízió.

Multimédia terminál, IP-TV,
internet
Az ágyankénti betegszórakoztatás (TV, rádió és internet), menü
rendelések, interaktív betegkérdőívek stb.

Riasztási szerver
A Visocall IP rendszer összes
eseményének egy külső riasztási szerverre való továbbítására szolgáló interfész.

Hívó és szervizhívó nyomógombok integrált helymeghatározó és
visszajelző fénnyel, hívás gombbal
és szervizhívó gombbal, ellenőrző
LED-ekkel.

ZTB-IO
Húzózsinóros hívókapcsoló helymeghatározó és visszajelző fénnyel,
2 méteres húzózsinórral.

Multi Sound Interface a külső audiorendszerek csatlakoztatásához.

Csatlakozómodul hívó és jelenlét
gombbal, beépített helymeghatározó és visszajelző fénnyel a BT-B
körte alakú nyomógombok, a diagnosztikai eszközök, a tápegységgel
ellátott rádióvevők (hívásmegszakítás funkcióval) csatlakoztatásához.
Alkalmas akár 4 basic elem csatlakoztatására.

AT-IO
Nyugtázó nyomógomb ellenőrző
LED-del.

SMU-B **
RATB-IO

Bistabil relé legfeljebb 2 független
fényforrás (pl. szoba- és olvasólámpa)
közvetlen csatlakoztatásához.
A következőkkel működtethető:
PAT, PAT-E, PAT-L, BT-IP and BT-B.

TVI-IP

Kórházi információs
rendszer

Vezérlőpult

Kezelőközpont

Osztályonkénti switch

SM1-B

IO-M

SWI9
Rendszer switch decentralizált kommunikációs csomópontként a rendszereszközök közötti adatcseréhez.

•

IP-portok az IP rendszereszközök
csatlakoztatásához

•

interfészek az IO-busz eszközök
csatlakoztatásához

•

24 V kimenetek a rendszereszközök
további áramellátásához

•

redundáns működésre tervezve

max. 8 IP port
max. 2 IO-bus
max. 4 multimédia terminál
SWI9-enként

Orvosi eszközök
galvanikus leválasztással az
EN 60601-1 szerint (pl. infúziós
pumpák stb.).

ZRTB-B

RT-B
Helymeghatározó és visszajelző
fénnyel szerelt hívógomb.

Húzózsinóros hívókapcsoló
helymeghatározó és visszajelző
fénnyel, 2 méteres húzózsinórral.

PT-B
Pneumatikus hívókapcsoló
beépített helymeghatározó és
visszajelző fénnyel, 2 m pneumatikus csővel és nyomólabdával.

ZRAT-B

Húzózsinóros és nyugtázó nyomógomb
beépített helymeghatározó és visszajelző
fénnyel, 2 méteres húzózsinórral.

SSR-IO

A jól látható és egyszerű kijelzéshez és
működtetéshez.

Szobaterminál látható és hallható
hívástovábbítással az osztály minden
szobája felé, amelyeknél nincs szükség
a személyzettel való beszédkapcsolatra.
Rendelkezik hívó és jelenlét gombokkal
és akár 5 basic elem csatlakoztatására
is alkalmas.

SM-B

KNX/EIB interfész a lámpa és a redőny Visocall IP
rendszeren keresztül történő
vezérléséhez.

Sound Interface illesztőegység a rádió műsorforrás Visocall IP rendszerbe
való továbbításához.

Csatlakozómodul a BT-B körte
alakú nyomógomb csatlakoztatásához.

ZT-B

ZRAT-IO

Épületautomatizálás

TV és rádió

Szobaterminál látható és hallható
hívástovábbítással az osztály minden
szobája felé, amelyeknél nincs szükség
a személyzettel való beszédkapcsolatra.
Rendelkezik hívó-, jelenlét- és funkciógombokkal (kijelző fényerő / kontraszt,
hangerő), és akár 5 basic elem csatlakoztatására is alkalmas.

Vezérlőelektronika integrált áramköri
kártyával az egyes helyiségek funkcióinak bővítéséhez, alkalmas elektromos
elosztókba, álmennyezetekbe stb. való
beépítésre és akár 5 basic elem csatlakoztatására.

Tűzjelző rendszer

Házon belüli telefonrendszer
interfésze a DECT telefon által
végrehajtott Visocall IP hívások
lekérdezésére és feldolgozására.

SM1-B-S

ZTD-B-L

Pneumatikus híváskapcsoló beépített helymeghatározó és visszajelző fénnyel, 2 m pneumatikus
csővel és nyomólabdával.

RTLS szerver

DECT telefon

Körte alakú nyomógomb
2 hívógombbal, beépített
helymeghatározó és visszajelző fénnyel és két lámpa
gombbal.

Csatlakozómodul BT-B
körte alakú nyomógomb és
egy diagnosztikai eszköz
csatlakoztatásához.

Csatlakozómodul hívó és jelenlét
gombbal, beépített helymeghatározó és visszajelző fénnyel a BT-B
körte alakú nyomógombok, a diagnosztikai eszközök, a tápegységgel
ellátott rádióvevők vagy AD-DIA
eszközök csatlakoztatásához
(hívás megszakítás funkcióval).

Helymeghatározó és visszajelző fén�nyel, valamint piezo zümmerrel szerelt
hívó és nyugtázó nyomógomb.

MS4-I

HL7 adatinterfész a Menedzsment Center és a kórházi információs rendszer
között.

Szobaterminál látható és hallható hívástovábbítással az osztály minden szobája felé,
amelyeknél nincs szükség a személyzettel
való beszédkapcsolatra. Rendelkezik hívó,
jelenlét és funkció gombokkal (kijelző fényerő / kontraszt, hangerő), és akár 5 basic
elem csatlakoztatására is alkalmas.

ZE-B
PT-IO

RAT-P-IO

A tűzjelzések nem reaktív
továbbításához a Visocall IP
rendszerbe.

max. 500 mA IO-buszonként

BT-B

Csatlakozómodul a 2 BT-B
körte alakú nyomógomb
csatlakoztatásához.

SRT-IO

Helymeghatározó és visszajelző
fénnyel szerelt hívó és nyugtázó
nyomógomb.

A Visocall IP átveszi a külső
RTLS szerver üzeneteit ezzel az
interfésszel.

•

SM2-B

AT-B

TV és multimédia

Visocall Mobile

max. 127 eszköz IO-buszonként

Jelenlét nyomógomb két gombbal
(zöld és sárga), ellenőrző LED-ekkel.

•
•

PAT-L

•

max. 1200 m kábelhosszúság

RT-IO

Az Intercom terminál egy
rozsdamentes acél kivitelű
eszköz, amely kaputelefonként használható.

PAT-E

Alapelemek

ZTD-B

IO-BUS csatlakozómodulokhoz vagy alap csatlakozómodulokhoz való csatlakozás

PAT

IO-BUS elemek

Bemeneti/kimeneti modul kétirányú
és potenciálfüggetlen interfészként
a külső eszközökhöz. A Visocall IP
események így továbbíthatóak más
rendszerekhez vagy más rendszerek
is átvehetik azokat.

Nyugtázó nyomógomb ellenőrző
LED-del.

Húzózsinóros és nyugtázó nyomógomb beépített helymeghatározó
és visszajelző fénnyel, 2 méteres
húzózsinórral.

ART-B

RATB-B

Orvoshívó nyomógomb helymeghatározó és visszajelző fénnyel
szerelt orvoshívó nyomógomb.

Helymeghatározó és visszajelző
fénnyel szerelt hívó és nyugtázó
nyomógomb.

LM-B **

SMF-B **

Messziről látható, ajtó feletti
lámpa az információ vizuális kijelzésére, konfigurálható ajtó feletti
lámpaként.

Rádiós csatlakozómodul egy
automatikus felügyelt bemenettel
és független hívásindításra képes
rádióvevő csatlakoztatására.

Rádiós elemek

DMU-IO **

VR7-5

Diagnosztikai modul a diagnosztikai
eszközök, egy rádióvevő vagy egy
AD-DIA (hívás megszakítása funkcióval) csatlakoztatásához.

A rádióvevő csatlakoztatható
az SM, SM-MMC, DM1-IP,
DMU-IO, SMU-B eszközökhöz.

DM-IO
Diagnosztikai modul 4 diagnosztikai
eszköz vagy egy tápegységgel rendelkező rádióvevő (hívás megszakítása funkcióval) csatlakoztatásához.

RFID-IO
Kártyaolvasó a betegszobában való
jelenlét beállításához - a kommunikációs vagy szoba terminálokkal
együtt használható.

IO-M-P

RFID-IO-FRT

Bemeneti/kimeneti modul kétirányú
interfészként a külső eszközökhöz
három feszültségfigyelő bemenettel
és három potenciálfüggetlen kimenettel. A Visocall IP események így
továbbíthatóak más rendszerekhez
vagy más rendszerek is átvehetik
azokat.

Kártyaolvasó az osztályon való
jelenlétek beállításához funkciókapcsolóval, hívás gombbal és ellenőrző LED-ekkel.

LM-IO
Messziről látható, ajtó feletti lámpa
az információ vizuális kijelzésére,
konfigurálható szobajelzőként,
iránymutatóként, ellátási csoportot
vagy osztályt jelző lámpaként.

** ezek az elemek további áramellátást igényelnek az SWI9 rendszer switchtől, illetve a rendszer tápegységétől

PS 3

F-PS-869

Nagyobb hatótávolságú, vezeték
nélküli, pneumatikus adókészülék
akkumulátor megfigyeléssel és
IP44 védelmi osztállyal.

Vezeték nélküli, falra szerelhető
nyomólabdás készülék ellenőrző
LED-del, akkumulátor megfigyeléssel és IP66 védelmi osztállyal.

VR7-5 DIN-NT
Tápegységgel rendelkező rádióvevő (DIN 60601-1 / 2xMOPP
szerinti biztonságos szigetelés) az összes csatlakozó- és
diagnosztikai modulhoz való
csatlakozáshoz.

F-MP-869
Vezeték nélküli párna különösen
érzékeny nyomásérzékelő szenzorokkal, akkumulátor-figyeléssel és
IP 30 védelmi osztállyal.

F-ZS-869
Vezeték nélküli, húzózsinóros
híváskapcsoló kb. 2 m húzózsinórral, ellenőrző LED-del,
akkumulátor-megfigyeléssel
és IP 68 védelmi osztállyal.

F-RTS-869

A01T-L869 és B01T-L869

F-VMS-869

Vezeték nélküli, hívás nyomógomb ellenőrző LED-del,
akkumulátor megfigyeléssel
és IP 68 védelmi osztállyal.

Nyomásérzékelő CareMat érzékelőmatrac beépített rádióadóval
és akkumulátor -megfigyeléssel
az ápolásra szoruló betegek számára (110 x 70 vagy 70 x 40 cm).

Vezeték nélküli, kombinált adókészülék hívás gombbal, akkumulátor-megfigyeléssel és ellenőrző
LED-del, IP 68 védelemmel,
műanyag tokban és rugalmas
csuklópánttal és nyakzsinórral.

