Veilige toegang tot uw woning
Met Phoniro slimme toegangsoplossingen
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Eén druk op de knop en u krijgt hulp
Eén druk op de knop van uw
persoonlijk alarm en er wordt hulp
voor u ingeschakeld. Vooraf heeft u
al gekozen wie u dan komt helpen:
eigen contactpersonen zoals buren,
vrienden of familie of professionele
hulp van de thuiszorg. Deze folder
gaat over alarmopvolging door de
thuiszorg. En specifiek over hoe de
medewerker van de thuiszorg veilig
uw woning binnenkomt bij het
verlenen van zorg of nadat u alarm hebt gemaakt.
Alarmopvolging door de thuiszorg
Als u alarm maakt komt er een spreek/luisterverbinding tot stand met de alarmcentrale. U
kunt dan aan de alarmcentralist vertellen wat er aan de hand is. Als dat nodig is belt de
alarmcentralist de thuiszorg voor u. Maar ook als u niets kunt zeggen doet de alarmcentralist
dat. Zo weet u zeker dat u altijd hulp krijgt! Om te voorkomen dat de wijkverpleegkundige
voor uw dichte deur staat, zijn in de loop der tijd veel verschillende oplossingen bedacht. Van
sleutelbossen op een centrale plek, sleutelbossen in auto’s, tot al dan niet veilige
sleutelkluisjes naast voordeuren. Nu is er echter een heel ander soort toegang die in
Scandinavië al in meer dan 90.000 woningen is toegepast en ook in Nederland al steeds meer
wordt gebruikt. Dat is de digitale toegangsoplossing van Phoniro. Met deze
toegangsoplossing kan de thuiszorgmedewerker snel en veilig uw woning betreden als dat
nodig is.
Digitaal slot
De SKG *** slimme toegangsoplossing van Phoniro is er in twee versies:
een slotversie en een kluisversie. Het digitale slot bestaat uit vier
onderdelen: de motorcilinder die aan de binnenkant van uw deur wordt
gemonteerd, (zie foto) de sleutelcilinder met gecertificeerde sleutels,
een applicatie (app) op de telefoon of tablet van de
thuiszorgmedewerker en onze beveiligde computer. Aan de buitenzijde
van uw deur is niets te zien van het slimme Phoniro slot. Niemand ziet
dus dat u gebruik maakt van de thuiszorg! Zelf opent u uw deur met de
bijgeleverde sleutel. Standaard ontvangt u drie sleutels bij uw digitale
slot. Als u meer sleutels wilt kunnen wij deze voor u bij laten maken. U
huurt de slimme toegangsoplossing van ons. Dit betekent dat u nergens
aan vastzit. Als u opzegt plaatsen wij uw oorspronkelijke slot voor u
terug.
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Past het slimme slot op elke deur?
Als een deur een opdekslot heeft kan het slimme slot niet
worden gemonteerd. Dan kan er worden gekozen voor een
slimme kluis. Deze kluis is een veilig alternatief voor het
slimme slot. Uw bestaande huissleutel gaat in de slimme kluis
en de medewerker van de thuiszorg opent de kluis met de app
op de telefoon. De kluis wordt met een beugel op uw deur
bevestigd zodat uw deur niet wordt beschadigd. Als uw deur
hiervoor niet geschikt is, of op uw verzoek kunnen wij de
slimme kluis ook verankeren aan de muur. Woont u in een
appartementencomplex met een centrale toegang? Ook dat
is geen probleem. Ook voor centrale toegangen zijn er
Phoniro oplossingen die de thuiszorgmedewerkers met de
app op de telefoon openen. Zelf merkt u hier verder niets van.
Hoe werkt de slimme toegangsoplossing van Phoniro?
Om het slot of de kluis te openen opent de
thuiszorgmedewerker de app op de telefoon en zoekt uw slot.
Via de app vraagt de medewerker toestemming aan het slot om
de deur of de kluis te openen. Het slot controleert of de
medewerker en de telefoon geautoriseerd zijn om het slot te
openen. Als dat zo is, stuurt het slot een signaal terug aan de app
en dan gaat het slot of de kluis open. Via onze computer wordt
precies ingesteld welke thuiszorgmedewerkers bij u naar binnen
mogen om u te helpen. Zo kan het ook heel eenvoudig worden
aangepast als een medewerker of een telefoon niet langer
toegang tot uw woning moeten hebben. Bijvoorbeeld omdat de
medewerker een andere baan krijgt of omdat een telefoon kwijt
is geraakt. Iedere keer dat een medewerker een slot of een kluis
opent wordt dat geregistreerd in onze computer. Zo kunt u via ons altijd achterhalen wie u
heeft geholpen.
Wie zijn wij?
RSVO-alarmering is sinds 1987 gespecialiseerd in
personenalarmering en toegangsoplossingen. Wij
werken door heel Nederland. In de Gooi- en
Vechtstreek werken wij voor alarmopvolging nauw
samen met Amaris en HilverZorg. Wij hebben het
Keurmerk voor Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten. Sinds 2018 zijn wij ook in het bezit van het
Keurmerk Toegang tot zorgwoningen. Zo bent u er
zeker van dat wij kwaliteit belangrijk vinden en werken
volgens vaste en beproefde procedures. Wilt u meer
weten? Kijk dan op www.rsvo-alarmering.nl of bel ons
op 035-6239900. Wij helpen u graag om veilig en gerust zelfstandig te wonen!
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Woon veilig en gerust zelfstandig met ons
alarm met professionele alarmopvolging
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