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SEGURANÇA 

DETALHES 

Utentes 

✓ Alarme acionado por 
pressão, fala, som ou sopro 
 

✓ Permite que o sistema 
detete se o utente precisa 
de ajuda 

 

✓ Maior segurança onde quer 
que o utente esteja com 
ajuda das funções de 
segurança móvel 

 

✓ Comunicação com a equipa 
através de som e imagem 
para aumentar a segurança 

 

Equipa de Cuidadores 

✓ Toda a gestão de alarmes 
está numa aplicação com 
funções de suporte 
integradas nos planos de 
trabalhos 
 

✓ Alivia o stress da equipa por 
ter sensores  inteligentes 

 

✓ Permite incorporar novas 
funcionalidades que 
facilitam o trabalho 

 

Especificações 

✓ Armazenamento em cloud 

✓ Wireless 

✓ Grande variedade de 

sensores de alarme 

✓ Aberto para integração de 

plataformas externas 

✓ Frequência de alarme 

aprovada pelo PTS 

 

ALARME DE SEGURANÇA 

A facilidade de uso e a segurança são consistentes em todo o 

sistema e são absolutamente cruciais para os utentes e para a 

equipa de cuidadores. O utente deve sentir-se seguro, onde quer 

que esteja e deve estar adaptado às capacidades de cada utente. 

É importante que a equipa de trabalho tenha a sensação, quando 

usa o seu dispositivo móvel, de que possuem uma ferramenta de 

suporte que ajuda a realizar as tarefas da melhor maneira - 

simplicidade e facilidade de uso são componentes absolutamente 

necessários para alcançar essa sensação. 

O sistema é entregue como um serviço funcional com gestão móvel 

de alarmes, a empresa tem acesso a um serviço seguro e moderno 

que é continuamente mantido e desenvolvido pela Viser. A 

plataforma é construída para conectar e integrar facilmente novos 

sensores de alarme, sensores e auxiliares. 

 

Sistema de Alarme de Segurança para habitações comuns 

e individuais 

O Alarme de Segurança é a ajuda mais importante para o utente e é 
usado 24 horas por dia. Ergonomia, funcionalidade e confiabilidade 
são essenciais para a sensação de independência, integridade e 
segurança. 

Para a equipa é uma importante ferramenta que facilita o trabalho e 
contribui para um melhor atendimento e atenção. 

 

Funcionalidades 

 App Viser para Alarmes de Segurança 

 Serviço e Suporte 

 Hardware 

 Formação 

 Armazenamento de dados na cloud 


