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De dagelijkse omgang met sleutels is een veiligheidsrisico en een kostenpost en
daarmee van doorslaggevend belang binnen de zorg voor mensen in hun eigen huis.
Om ouderenzorg te kunnen leveren moeten thuiszorgorganisaties verschillende
sleutels hebben voor elk appartement of huis. Deze sleutels kunnen kwijtraken,
gekopieerd worden of simpelweg niet bij de juiste persoon zijn in geval van nood.

• Respecteert de integriteit van de bewoner

Bovendien tonen onderzoeken aan dat ongeveer 10 procent van de totale tijd van de
thuiszorg besteed wordt aan de omgang met sleutels. Hieronder vallen de administratie
van de sleutels, het wachten op collega’s die de juiste sleutel proberen te vinden en
extra reistijd.
Phoniro Care vervangt de traditionele sleutels door een digitale sleutel. Thuiszorgorganisaties kunnen hun mobiele telefoon gebruiken om het huis van de cliënt binnen
te komen. Het is wellicht geen grote verassing dat dit systeem al in meer dan 52.000
Scandinavische huizen is geïnstalleerd, waardoor thuiszorgorganisaties de problemen
met sleutels opgelost hebben.

• Is niet zichtbaar aan de buitenkant
van de deur
• Vergemakkelijkt de toegang voor
thuiszorgorganisaties
• Maakt thuiszorg veiliger
• Zorgt dat alle huisbezoeken bijgehouden
kunnen worden - wie, wanneer en wat
• Zorgt ervoor dat de gewone sleutel nog
steeds gebruikt kan worden door de bewoner

Veilig en gemakkelijk
Met deze digitale oplossing van Phoniro Care is er meer tijd over voor de werkelijke
verzorging van cliënten. Zorgvragers kunnen erop vertrouwen dat hun sleutel in goede
handen is, en kunnen nog steeds de gewone sleutel gebruiken om hun huis binnen te
komen en te beveiligen.

• Is gemakkelijk te installeren, te gebruiken
en weer te verwijderen

Werking
Het systeem van Phoniro Care bestaat uit een toestel voor aan de deur, een applicatie
voor de mobiele telefoon en de bijbehorende serversoftware. Het toestel voor aan de
deur kan gemakkelijk over het bestaande slot aan de binnenkant van de deur geplaatst
worden. Hierbij worden zowel de deur als de deurpost niet beschadigd. De bevoegdheid wordt ingesteld in de serversoftware, via de web-interface. Er kan voor elk individu afzonderlijk bepaald worden tot welke deur hij of zij toegang heeft, voor de hoogst
mogelijke veiligheid. De digitale sleutels worden online geüpdatet en automatisch
naar de juiste mobiele telefoons verzonden. Het systeem houdt ook bij wie er een deur
opent of sluit en wanneer.

• Werkt op batterijen

• Brengt geen schade aan de deur of de
deurpost

De zorgverlener kan in de mobiele applicatie inloggen met een eigen gebruikersnaam
en wachtwoord. Het systeem geeft dan de juiste bevoegdheden en bijbehorende digitale sleutels aan de persoon in kwestie. Daarom kunnen verschillende mensen dezelfde
digitale telefoon gebruiken, wanneer zij andere diensten draaien.
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