ZorgApp: meer werkplezier
In deze whitepaper leest u meer over de ZorgApp.
Een app die bij een groot aantal zorginstellingen
door heel Nederland met succes wordt
toegepast. De ZorgApp maakt het werk voor de
zorgprofessional makkelijker en prettiger. Hoe?
Meer daarover in deze whitepaper.

1.2 Android
De ZorgApp werkt op een Android smartphone vanaf
versie Android 5.1 en is voor de zorgmedewerkers de
gebruikersinterface van Connect&Care. Meer hierover leest u
in de Connect&Care whitepaper.
1.3 Verbinding via WiFi of GSM
Voor het ontvangen van alarmsignalen heeft de ZorgApp een
dataconnectie nodig. Dit kan zowel via WiFi of een 4G GSM
of Private GSM signaal. Als er geen dataconnectie aanwezig is, dan
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kunnen de berichten ook ontvangen worden op basis van SMS.
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1. Wat is de ZorgApp?
1.1 Multifunctioneel
De ZorgApp is een speciaal ontwikkelde app voor de
smartphone. In de praktijk maakt de ZorgApp het werk voor de
zorgprofessional makkelijker. Het combineert namelijk meerdere
functies. Zo kun je door in te loggen bij aanvang van de dienst
meldingen ontvangen vanuit het zorgsysteem. Daarnaast is het
mogelijk om met de ZorgApp alarmfragmenten of camerabeelden
te bekijken, de deurintercom te bedienen en werktijden te
registreren. Tevens heeft het een alarmknop met locatieherkenning
en dat zorgt voor een veilig gevoel.

2. Voordelen ZorgApp
1. Eén keer inloggen
De zorgprofessional hoeft niet op verschillende
systemen in te loggen om toegang te hebben tot de
verschillende modules.
2. Meer werkplezier
De zorgprofessional kan efficiënter werken en houdt
daardoor meer tijd over voor gerichte zorg. Dat
vermindert de werkdruk en vergroot het werkplezier.
3. Veilig gevoel
De zorgprofessional kan snel en eenvoudig alarm slaan
bij calamiteiten. Dat vergroot het gevoel van veiligheid.
4. Altijd de juiste informatie
Altijd snel en accurate informatie over de
(alarm) situatie.
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3. Overzicht van de modules
De volgende modules zijn aanwezig:
1. MessengerApp, voor het aan- en afmelden in de groep, en het
ontvangen en afhandelen van de (alarm-) oproepen;
2. SMS Pager App, vergelijkbaar met de Messenger App, wordt
toegepast als er geen mobiele data (WiFi / 4G) beschikbaar is,
werkt o.b.v. SMS;
3. Video Monitor, voor het bekijken van camerabeelden van losse
observatiecamera’s of deurintercom;
4. NFC registration, voor het registreren van werktijd of bestede

‘Het gevoel van
veiligheid vergoten’

zorgtijd per cliënt;
5. Virtual Pendant, persoonsbeveiliging voor de zorgmedewerker,
virtuele knop, of middels de Power-knop (3 x kort indrukken),
locatieherkenning optioneel;
6. Login App, bereikbaarheid telefoondienst
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