
9Solutions Oy on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien sekä 
älykkäiden hoivaratkaisujen toimittaja. Tarjoamme kehittyneimmät teknologiaratkaisut 
turvallisen ja laadukkaan hoidon tueksi.

9SOLUTIONS

Palvelutaloratkaisu
Kokonaisvaltainen paikantava turvallisuus- 
ja viestintäratkaisu palvelutaloihin



9Solutions-palvelutaloratkaisu on terveyden- 
huollon tarpeisiin suunniteltu, helppokäyttöinen
ja monipuolinen ratkaisu, joka mahdollistaa
hoivapalveluiden entistä asiakaslähtöisemmän
järjestämisen ja tehokkaamman resurssoinnin.
Tarkan ja jatkuva-aikaisen paikannustiedon sisäl-
tävät hälytykset ja apukutsut lisäävät niin asuk-
kaiden kuin henkilökunnan turvallisuutta.

Turvaa asukkaalle 
ja hoitajalle

"Asiakas saa avun nopeasti, 
kun hän sitä tarvitsee."
 Sari Kauppinen-Hankaa, yksikönjohtaja 
Mainiokoti Kaisla, Espoo

Tarkka ja jatkuva-
aikainen paikannus

Hoitajakutsu

Henkilöturva

Kulunhallinta, 
älykäs poistumis-
valvonta ja
dementiaturva

Liike- ja aktiivisuussensorit, kaatu-
misen tunnistus, aktiivisuusseuranta

Puhe- ja videoyhteydet



9Solutions-järjestelmän toiminta-ajatus on helpottaa teknologian avulla 
hoitotyötä. Paikannustietoon sekä automaattisiin sensoreihin pohjautu-
vat ominaisuudet eivät myöskään edellytä vaativaa teknistä osaamista 
hoivan ammattilaiselta.

"Järjestelmä tarjoaa pehmeän 
 ja asiakasystävällisen tavan 
 huolehtia asiakkaistamme."
 Tiina Koivumäki, yksikönjohtaja
Satakunnan Sairaanhoitopiiri

Järjestelmä, joka vastaa palveluasumisen 
arjen haasteisiin

Apu nopeasti saatavilla
Kannettavat ja kiinteät turvapainikkeet sekä vetonaru-
kutsukojeet välittävät reaaliaikaisella paikkatiedolla  
varustetut hätä- ja apukutsut mahdollistaen nopean 
avun saannin. Hoitaja voi myös avata puhe- tai kuva- 
yhteyden asukkaan huoneeseen helposti mobiilisovel-
luksella.

Vapaus liikkua turvallisuudesta tinkimättä 
Paikantava turvaratkaisu antaa esimerkiksi muistisai-
raille vapauden liikkua turvallisesti kiinteistön sisällä 
sekä pihamaalla. Järjestelmä seuraa tilannetta huo-
maamattomasti taustalla ja hälyttää automaattisesti, 
mikäli asukas poistuu turvalliselta alueelta.

Järjestelmä sisältää myös älykkään poistumistunnis- 
timen, joka hälyttää vain, mikäli asukas poistuu huo-
neestaan tai asunnostaan. Näin vältetään pelkästä oven 
avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuvat hälytykset, 
tarkastuskäynnit ja kulut.

Henkilökunnalle 

Mobiilisovellus
Kutsujen ja hälytysten käsittely ja 
viestintä hoituu tehokkaasti helppo-

 käyttöisellä mobiilisovelluksella.

Data-analytiikka
Järjestelmän keräämää dataa voi hyö-

 dyntää ammattilaisten päätöksenteon 
tukena sekä operatiivisen toiminnan 
kehittämiseksi.

Tapahtumaloki ja raportointi
Tapahtumalokiin automaattisesti sekä 
käsin tallennetut tiedot ovat luettavissa 
helppolukuisina raportteina. 

Tilannekuva
Jatkuva-aikaiseen paikkatietoon ja 
sensoridataan pohjautuva tilannekuva 
antaa kokonaiskuvan kohteen tapahtu-

 mista.

Sensoreilla lisäturvaa
Erilaisten liike- ja aktiivisuussensoreiden avulla voidaan 
tunnistaa ikäihmisen voimavarojen muutokset sekä en-
nakoida vaaratilanteet. Vuodevahti ilmoittaa automaat-
tisesti, mikäli asiakas nousee sängystään esimerkiksi 
yöaikaan.



Tehokas tiedonkulku
9Solutions-järjestelmä pitää henkilökunnan ajan tasalla 
palvelutalon asukkaiden tapahtumista automaattisesti. 
Hälytysten vastaanottaminen ja ohjaus sekä tapahtu-
mien kirjaaminen helppokäyttöisellä mobiilisovelluk-
sella tehostaa tietojen jakamista ja käsittelyä vapaut-
taen aikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

Hälytykset ja tiedot voidaan ohjata valituille vastaan-
ottajille sekä tarvittaessa ulkopuolisiin järjestelmiin ja 
hälytyskeskuksiin.

Analytiikka ja raportointi laadukkaan hoivan,  
resurssoinnin ja päätöksenteon tukena 
Järjestelmä tuottaa ja analysoi tietoa, joka auttaa am-
mattilaisia ikäihmisen yksilöllisen tilanteen arvioinnissa 
ja hoidon tarpeen ennakoimisessa. Koko organisaatiota 
koskevat tiedot ovat nähtävissä yhdellä silmäyksellä ja 
niitä voidaan hyödyntää palvelun laadun varmistami-
sessa sekä toiminnan kehittämisessä. 

Järjestelmä mahdollistaa yksityiskohtaiset raportit esi-
merkiksi kutsujen vasteajoista, hoitotyöhön kuluneesta 
ajasta ja asukkaiden aktiivisuustasosta.

Enemmän aikaa hoitotyöhön

9Solutions-palvelutaloratkaisulla hoivan laatu ja toiminnan tehosta-
misen vaatimukset kohtaavat. Terveydenhuollon tarpeisiin suunnitellut 
laitteet ja käyttöliittymät ovat helppoja ymmärtää ja käyttää, ja ne 
mukautuvat joustavasti asiakkaan prosesseihin. Tehokas ja reaali- 
aikainen viestintä auttaa vähentämään turhaa tai päällekkäistä työtä.

Joustava ja yksilöllinen
9Solutions-järjestelmän asentaminen on nopeaa ja  
ominaisuuksia voidaan lisätä sekä järjestelmää laajen- 
taa tarpeiden mukaan. Myös tuetun palveluasumisen  
tai kotihoidon piirissä olevat asukkaat voidaan liittää 
saman järjestelmän piiriin. Avoimet rajapinnat mah-
dollistavat myös muiden hoivaa tukevien ratkaisujen 
liittämisen palveluun.

Helppokäyttöinen ja luotettava
Pilvipohjainen taustajärjestelmä ei vaadi paikallisia  
palvelimia ja on etähallittavissa ajasta ja paikasta riip-
pumatta. Taustajärjestelmä valvoo laitteiden toimintaa 
24/7 ja ilmoittaa automaattisesti mahdollisista vika- 
tilanteista sekä pariston vaihtotarpeista. Yrityksen 
liiketoimintaprosessit ja järjestelmän palvelinkeskukset 
ovat sertifioitu ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuussertifi-
kaatilla.

Järjestelmä, joka ei vanhene
Jatkuvasti kehittyvä ratkaisu pitää elinkaarikustan-
nukset huokeina ja täysin ennustettavina. Asiakkaan 
käytössä on aina ajantasainen ja uusilla ominaisuuksilla 
päivitetty ohjelmistoalusta ilman erillisiä kustannuksia. 
Me emme rahasta päivityksillä.

Huolto ja tuki aina lähellä
24/7 tekninen tuki sekä koko maan kattava yhteistyö-
kumppaneiden verkosto tarjoavat paikallista palvelua 
aina lähellä asiakasta.

"Laitteet tukevat hoitotyötä ja 
hoitajat voivat keskittyä enemmän 
omaan erityisosaamiseensa."
 Maija Hyttinen, palveluesimies 
Hoitokoti Pieni Pelakuu, Kempele



Basic Standard Premium Premium 5+

Järjestelmän toiminnan tekninen valvonta 24/7

Helpdesk-tuki 24/7

Tietojen varmuuskopiointi

Automaattiset tietoturvapäivitykset

Aina ajantasainen ohjelmistoversio

Ohjelmiston ylläpito 

Rajaton määrä järjestelmän käyttäjiä

Turvanappien paristonvaihto
(kiinteiden laitteiden paristojen vaihto sopimuksen mukaan)

Langattomien turvanappien elinikäinen takuu

Viiden vuoden takuu kaikille komponenteille

Kattavat palvelupaketit,
toimintavarma järjestelmä, 
vaivaton ylläpito



Oulu
Elektroniikkatie 2
90590, Oulu

Vantaa
Teknobulevardi 3–5
01530, Vantaa

Helsingborg
Järnvägsgatan 7
25224, Helsingborg

Lue lisää 
tai ota yhteyttä
www.9solutions.com • myynti@9solutions.fi


