
9SOLUTIONS 
Kotihoitoratkaisu
Kokonaisvaltainen ja älykäs turva- ja viestintä-
ratkaisu kotihoidon työn ja ikääntyneen 
itsenäisen asumisen tueksi

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



Apua nappia painamalla
Asiakas voi pyytää helposti apua turvarannekkeen 
nappia painamalla ja avata puheyhteyden auttajaan 
turvapuhelimella. GPS-turvakello näyttää asiakkaan 
sijainnin ja mahdollistaa avun kutsumisen myös kodin 
ulkopuolelta.

Lisäturvaa sensoreilla
Älykkäät sensorit hälyttävät automaattisesti, mikäli 
henkilö poistuu asunnostaan tai kaatuu. Erilaisten 
liike- ja ympäristösensoreiden avulla voidaan myös 
kerätä tietoa asiakkaan arjesta ja aktiivisuudesta.

Arvokasta aikaa

"Turvallisuuden tunne 
 lisääntyi palvelun avulla."
 Tanja Tukkikoski, toiminnanjohtaja 
 Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Turvapuhelin ja -ranneke

Älykäs poistumistunnistin

GPS-turvakello

Liike- ja aktiivisuussensorit

Häkä- ja palovaroittimet

9Solutions-kotihoitoratkaisu lisää kotona asuvan ikäihmisen turvallisuuden tunnetta 
ja tukee itsenäistä elämää omassa kodissa.



Tehokas tiedonkulku
Järjestelmä näyttää kotihoidon tilannekuvan 
karttanäkymässä ja ohjaa hälytykset lähimmälle 
vapaalle auttajalle. Hälytysten käsittely ja kirjaaminen 
on tehokasta mobiilisovelluksella.

Eroon aiheettomista hälytyksistä
Älykkäät ratkaisut auttavat tunnistamaan avun tarpeen. 
Näin saadaan tarve ja apu kohtaamaan oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan ja vältetään aiheettomat 
hälytykset, tarkastuskäynnit ja kulut.

Luotettava ja tietoturvallinen
Järjestelmä valvoo laitteiden toimintaa 24/7 ja ilmoittaa 
mahdollisista vikatilanteista ja yhteysongelmista 
automaattisesti. Järjestelmän palvelinkeskukset on 
ISO 27001 -tietoturvallisuussertifioitu.

9Solutions-kotihoitoratkaisu parantaa tiedonkulkua palveluprosessiin osallistuvien 
henkilöiden välillä helpottaen ja tehostaen kotihoidon työtä.

Asiakaslähtöisen kotihoidon tueksi

"Kalliita ambulanssikäyntejä 
 on pystytty huomattavasti 
 vähentämään"
 Kaija Kokkonen, kotihoidon päällikkö
 Kuopion kaupunki

Hälytyskeskusohjelmisto

Turva-auttajan mobiilisovellus

Puheyhteys

Automaattiset hälytykset

Tilannekuva

GPS-paikannus ja karttanäkymä

Raportointi

Asiakastietojen sekä palveluiden hallinta
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Apu nopeasti saatavilla
Turvanapilla on helppo kutsua apua 
hätätilanteessa ja mobiilisovellus välittää 
auttajalle hälytyksen tarkan sijaintitiedon. 
Auttaja näkee henkilön sijainnin ja kuljetun 
reitin karttanäkymästä.

Turvaa myös kotikäynneille
Käyttäjä voi kirjata mobiilisovellukseen 
työtehtävän tarkan osoitetiedon, jolloin se 
välittyy auttajalle myös sisätiloista, jonne 
GPS-paikannus ei ylety. Ulkotiloissa hälytyk-
sen tarkka sijaintitieto välittyy automaattisesti 
GPS-signaalin mukaan.

Yksin työskentelevän turvaksi

9Solutions Hero on yksin työskentelevän turvaksi suunniteltu 
helppokäyttöinen paikantava henkilöturvaratkaisu. 


