
Telecare Çözümleri

Sistem Nasıl Çalışıyor?

   Dünya’da yardıma ihtiyaç duyan binlerce yaşlı veya engelli insan var. Türkiye’de  
yaklaşık 83 milyon insan yaşıyor ve 7.5 milyonu 65 yaş üzerinde. Yaşlılar toplam 

nüfusun %9,1’ini oluşturuyor ve sayıları hızla artıyor.  
 

   Telecare Çözümleri kişilerin konumlarını belirler ve güvenli dolaşımını sağlar. Sistem, 
ani düşme, yaralanma gibi beklenmeyen hareketleri otomatik olarak algılanır ve en kısa 
sürede profesyonel yardım alınmasını sağlar. Yaşlılar sadece bir butona basarak yardım 

isteyebileceklerini bildiği için kendilerini daha güvende hisseder. Birimimiz entegre iki 
yönlü iletişime sahiptir. Anlık bildirimlerle anlık kontrol sağlanır.

Bulut Platformu

Gerçek Zamanlı Veri 
Raporlanması

GNSS Sinyali

Yaşlı Belirtileri 
Söyler

Çağrı Merkezi

Ambulans Gelir 
ve Müdahale Edilir

Hasta Durumu Değerlendirilir 
ve Harekete Geçilir

GH5200

2G Ağ
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GH5200 – Lone Worker Badge

TMT250 – Mini Tracker

Çalışanlar, Spor Yapanlar, Evcil Hayvanlar İçin

Çalışanlar, Sürücüler, Yaşlı ve Bakıma İhtiyacı Olanlar İçin

Yalnız  çalışanlarınızı  izlemenizi  ve   
acil  durumlar  için hızlı alarm  
bildirimleri  almanızı  sağlayan çok  
fonksiyonlu  çözüm.

Çalışanlarınızı izlemenizi ve acil durumlar 
için hızlı alarm bildirimleri almanızı 
sağlayan mini ekonomik çözüm.

2 yönlü ses iletişimi

Konforlu her gün kullanım için ince dizayn

Harici cihazlar ve düşük enerji sensörü için bluetooth

Ani düşme, alarm ve hareketsizlik senaryoları

5 adet konfigüre edilebilir buton

Acil durum için 5 adet çağrı ve sms numara tanımlama

Dış etkenlere ve suya karşı koruma sınıflandırmasına sahip

Harici cihazlar ve düşük enerji sensörü için bluetooth

Ani düşme, alarm ve hareketsizlik senaryoları

Acil durumda alarm butonu hızlıca bildirim gönderir.

GH5200 kendi kendine kişi takip - GNSS, GSM ve Bluetooth bağlantısı.

TMT250 kendi kendine kişi takip - GNSS, GSM ve Bluetooth bağlantısı.
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