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Poslání
Komplex pro seniory Bournville Gardens nabízí
jak alternativní, tak tradiční péči o osoby nad 55 let.
Ve 212 bytových jednotkách, včetně 80 lůžek domácího
a zdravotnického centra, našlo ubytování 300 seniorů.
Vzhledem k počtu rezidentů, zaměstnanců centra
a návštěvníků byl plně integrovaný přístupový systém
nutností. Společnost Total Integrated Solutions ve spolupráci
s naším partnerem CIE proto společně připravili
a nainstalovali uživatelsky velmi příjemné řešení.

“Přestože jsou 2N produkty zástupci nejmodernější
technologie, jsou uživatelsky přívětivé i pro starší
lidi. Právě to z nich udělalo jasnou volbu pro komplex
pro seniory Bournville Gardens.”
Kevin Sherwood, Filed Sales Director, CIE

Výhody
• Jednoduchý a intuitivní systém jak pro návštěvníky,
tak pro obyvatele
• Možnost odpovědět na volání odkudkoli, díky službě
2N® Mobile Video
• Integrace s televizí zvyšuje užitečnost
• Přesměrování hovorů
• Snadné rozšíření na další vchody nebo rezidenty

Řešení
Výsledný přístupový systém sestává z interkomů
2N® IP Force a 2N® IP Vario a cloudové služby
2N® Mobile Video. Robustní interkom
2N® IP Force byl nainstalován u parkovací brány
pro případ, že by byla potřeba pomoc ze strany
správce budovy. U hlavních vchodů se uplatnily
jednotky 2N® IP Vario s podsvíceným displejem
s přehledem kontaktů a klávesnicí. Odtud lze
zavolat buď na recepci, nebo přímo do určitého
bytu. Pokud rezident není doma, lze volání
přesměrovat na jejich tablet nebo chytrý telefon
pomocí služby 2N® Mobile Video. Pokud po chvíli
na hovor nikdo neodpovídá, lze jej následně
přesměrovat na specifického zaměstnance.
Při volání se video z interkomu současně objeví
na televizní obrazovce obyvatele.
Na základě náhledu z kamery se tak senior může
rozhodnout, zda volání přijme, či nikoli.

Výsledek
2N přístupová systém zajistí, že se do prostor
vesničky nedostanou nevítaní. Systém se snadno
používá a současně je přívětivý k obyvatelům
se zrakovými a sluchovými vadami. Interkomy mají
totiž piktogramy signalizující proces volání a jasné
označení tlačítek. Fyzická tlačítka mají přednastavené
rychlé vytáčení, díky kterému lze stiskem jediného
tlačítka zavolat recepci, bezpečnostní službu nebo
pečovatele. Díky nižšímu umístění na stěně jsou
snadno dostupné i pro uživatele na vozíku. Výsledný
projekt díky promyšlenému designu, cenové
efektivitě a infrastruktuře, kterou v budoucnu bude
možné snadno rozšiřovat, získal ocenění Combined
Security & Fire Solution of the Year (Kombinované
bezpečnostní a protipožární řešení roku).

Náš zákazník
Vesnička pro seniory Bournville Gardens je inovativním
komplexem, který starším lidem umožňuje žít aktivní
a nezávislý život. Tato vesnička, která získala řadu
ocenění, se nachází v blízkosti města Birmingham.
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