Touchscreen voor HIC, EBK en comfortroom
Goed geregeld, conform veldnorm insluitingen en NEN7510

BPI heeft in samenwerking met psychologen uit het werkveld en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een touchscreen
oplossing ontwikkeld voor Extra Beveiligde Kamers (EBK), HIC ruimten, comfortrooms, snoezelruimten en patiëntkamers.
Het doel van de touchscreen oplossing is de autonomie van de patiënt te herstellen op een moment van ernstige
ontregeling. Waar voorheen prikkelarme ruimten werden ingezet is het nu noodzaak om de hoeveelheid prikkels te
kunnen reguleren per patiënt en per moment. Het touchscreen van BPI draagt ertoe bij om dwang & drang te
voorkomen of indien dit niet voorkomen kan worden, de opnameduur in afzonderingsruimten te verkorten.
De touchscreen oplossing van BPI is
specifiek ontworpen voor afzonderingsruimten en is om die reden molestbestendig en waterbestendig afgewerkt.
De oplossing is een beproefd concept en
wordt inmiddels bij vele locaties van de
DJI en GGZ ingezet. De touchscreensoftware is modulair opgebouwd, wat inhoud
dat gebruik wordt gemaakt van een
‘basis’ configuratie welke uitgebreid kan
worden met aanvullende functionaliteiten.

Basisfunctionaliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

Muziek en video
Sfeer, klok en datum
Tekenen en schrijven
Spellen
Dagprogramma
Reglement
Informatievoorziening
Ondersteuning in meerdere talen

Beheerfunctionaliteiten

Domotica aansturing

Naast de functionaliteiten voor de
patiënt heeft de zorgverlener de beschikking over een webapplicatie voor beheer.
Hiermee kan ten alle tijden het systeem
overruled worden en functionaliteiten
aan of uit gezet worden.

Het touchscreensysteem kan gekoppeld
worden aan meerdere systemen. Een
gangbaar voorbeeld hiervan is een KNX
koppeling met het gebouwbeheersysteem. Hiermee kan de patiënt bijvoorbeeld de volgende componenten bedienen:
•
Verlichting
•
Temperatuur
•
Zonwering
•
Geurtherapie
•
Privacy glas
•
Toilet spoeling

De volgende functionaliteiten zijn onder
andere beschikbaar.
•
Overrulen functionaliteiten
•
Patiënten toevoegen
•
Profielen instellen
•
Dagprogramma’s maken
•
Beeldbellen met de patiënt
•
Contentbeheer

Touchscreen modellen
Het touchscreen systeem is standaard
uitgerust met een 32 inch beeldscherm
en kan vlak in de muur worden gemonteerd met stucrand voor naadloze
aansluiting. Het enige dat nodig is bij het
touchscreen is voeding en netwerk.

Aanvullende functionaliteiten
•
•
•
•
•
•

Televisie
Radio
Beeldspraakverbinding
Koppeling met pagers (piepers)
Koppeling met EPD
Patiëntendossier
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Patiëntkamers

Beveiliging

Over BPI

Om de autonomie van patiënten te
vergroten en meer functionaliteiten aan
te kunnen bieden buiten de HIC afdeling
heeft BPI ook een oplossing ontwikkeld
gebaseerd op een ruggidized tablet.

Klanten van BPI vertrouwen op hoogwaardige beveiliging. BPI beschermt
gegevens met fysieke beveiliging, gegevenscodering, gegevensauthenticatie en
toepassingsbeveiliging.

De functionaliteiten van het 32 inch
touchscreen zijn ook op de ruggidized
tablet beschikbaar.

Het complete systeem is ISO9001 en
ISO27001 gecertificeerd en voldoet
aantoonbaar aan de eisen vanuit
NEN7510.

BPI biedt haar klanten hoogwaardige en
betrouwbare oplossingen op het gebied
van Biometrie, ID Management, Smart
Video en Registratie. De combinatie van
hoogwaardige eigen ontwikkeling en
toepassing van producten van marktleiders maakt onze oplossingen uniek.

Ontwikkeling

Service & Support

Meer informatie

Het HIC concept is relatief nieuw en is
volop in beweging. Maandelijks neemt
het aantal gebruikers toe en worden de
praktijkervaringen en nieuwe ideeën van
deskundigen gedeeld met BPI en omgezet in nieuwe functionaliteiten.

BPI is zich ervan bewust dat de touchscreen oplossing in kritische ruimten
wordt ingezet. Het belang van een
adequate ondersteuning en het bieden
van service is dan ook van groot belang.

Wilt u meer informatie of een demonstratie? Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek brengen wij graag de
mogelijkheden voor uw organisatie in
kaart.

BPI beschikt over een eigen servicedesk
en een servicemanager waarmee eerstelijns support wordt geboden. Tevens
beschikt BPI over een software ontwikkelteam en eigen servicemonteurs die
landelijke support bieden op locatie of op
afstand.

Hiervoor kunt u contact opnemen met
onze sales afdeling, bereikbaar via:

Op deze wijze wordt de toegevoegde
waarde van de oplossing vergroot en het
gebruik vergemakkelijkt.
Roadmap 2016/2017:
•
Uitbreiding games en creativiteit
•
Bring your own device / apps
•
Smart camera / gedragsanalyse
•
Serious gaming
•
Emotie detectie
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Naast de touchscreens biedt BPI ook de
volgende oplossingen aan de zorg:
•
App ontwikkeling
•
Gastvrije ontvangst
•
Veilig toegangsbeheer
•
Managed Card Service (printen en
uitgeven van gepersonaliseerde
smartcards)

Tel: +31 (0)182 346 088
E-mail: sales@bpiservices.eu

Deze diensten worden altijd in overleg
met de klant gespecificeerd in een
Service Level Agreement (SLA).
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