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Funcionalidades 

 App (Android & iOS)  

 Hardware adaptado para idosos 

 Serviço e Suporte 

 Formação  

 Serviço alojado na cloud 
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SEGURANÇA 

DETALHES 

✓ No caso de ser accionado 
um alarme de segurança, a 
equipa pode iniciar uma 
chamada de video com o 
utente 

 
✓ A equipa pode enviar texto, 

vídeo e fotos para o utente 
 

✓ Função de calendário para 
lembretes aos cuidadores 

 
✓ O utente pode responder a 

uma mensagem da equipa 
 

✓ Familiares podem fazer 
videochamadas e partilhar 
fotos com o utente 

 
✓ O serviço pode ser 

adaptado individualmente à 
capacidade de cada utente 

 
✓ Fácil de usar – o utente não 

necessita de fazer login  
 

✓ Maior segurança e contacto 
social com cuidadores e 
familiares 

 
✓ Alivia a equipa e cria menos 

stress 

 

ESPECIFICAÇÕES 

✓ Ecrã Tátil  
✓ Porta LAN  
✓ WIFI 
✓ Serviço alojado na cloud 
✓ 4G Router (opcional) 

 

VIDEOCHAMADA  

(INTERATIVA) 

Este serviço oferece ao utente e à equipa, a oportunidade 

de se comunicarem por vídeochamadas e mensagens. 

Com um dispositivo de comunicação de vídeo exclusivo 

que pode ser adaptado à capacidade de interação do 

utente.  

  

 

 

 

 

A equipa pode iniciar facilmente uma videochamada com um utente no 

decorrer do accionamento de um alarme de segurança. A equipa pode 

enviar conteúdos para um grupo de utentes, para todos os utentes da 

unidade ou apenas para um utente em concreto. Por exemplo, pode 

lembrar as datas das próximas visitas, perguntar como o utente se 

sente, partilhar uma foto de uma lembrança, etc... 

Os familiares também se podem conectar da mesma forma através de 

videochamada e partilha de fotos.  

Comunicação por videochamada interativa! 

É um facto de que a videocomunicação no atendimento geriátrico 

cria segurança, qualidade de vida e facilita o trabalho das equipas de 

cuidadores. 

Mas o cuidador pode lidar com um dispositivo de comunicação de 

vídeo, como um tablet ou smartphone? 

O serviço é fornecido como um serviço funcional da Viser. 


