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9Solutions Oy on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien sekä älykkäiden 
hoivaratkaisujen toimittaja. Missiomme on luoda ympäristöjä turvalliselle ja laadukkaalle 
hoidolle mahdollistamalla tehokas viestintä ja tekemällä olennainen tieto helposti saataville 
vapauttaen aikaa hoitotyölle.

9SOLUTIONS

Palvelutaloratkaisu
Paikantava turva- ja viestintäratkaisu 
laadukkaan hoivan tueksi



9Solutions-palvelutaloratkaisu on asiakaslähtöisen hoivan tueksi suunniteltu monipuolinen 
ja helppokäyttöinen turva- ja viestintäjärjestelmä.

Turvaa asukkaalle ja hoitajalle

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

Paikannus sisä- ja ulkotiloissa

Vetonarukutsukojeet, lisälaitteet ja apuvälineet

Ovihälyttimet ja automaattinen kulunhallinta

Helppokäyttöinen mobiilisovellus hoitajille

Kannettavat ja kiinteät turvapainikkeet

Paikantava hoitajakutsu ja henkilöturva

Raportointi

Liike- ja aktiivisuussensorit

Puhe- ja kuvayhteydet

Reaaliaikainen paikannus nopeuttaa avun saantia
Asukas voi pyytää helposti apua nappia painamalla 
milloin ja missä tahansa. Järjestelmä tunnistaa 
hälytyksen sijainnin reaaliajassa ja näyttää, kuka 
tarvitsee apua ja missä.

Vapaus liikkua turvallisesti
Paikantava ratkaisu antaa asukkaille vapauden liikkua 
itsenäisesti ja turvallisesti sekä sisällä että ulkona. 
Jos henkilö poistuu turvalliselta alueelta, järjestelmä 
hälyttää automaattisesti.

Sensorit ennakoivat vaaratilanteita
Turvallisuutta voidaan lisätä myös erilaisten sensorei-
den, kuten liike-, aktiivisuus- ja ovisensoreiden avulla. 
Ne tarkkailevat tilannetta taustalla ja hälyttävät 
automaattisesti, mikäli havaitsevat avun tarpeen.



9Solutions-palvelutaloratkaisun avulla hoivan laatu ja toiminnan tehostamisen 
vaatimukset kohtaavat.

Enemmän aikaa hoitotyöhön

Tehokas tiedonkulku
Henkilökunta saa tiedon hälytyksistä  suoraan 
puhelimiinsa ja järjestelmä varmistaa, että tieto välittyy 
oikeille henkilöille oikeaan aikaan. Myös tuetun 
palveluasumisen ja kotihoidon piirissä olevat asiakkaat 
voidaan liittää saman ratkaisun piiriin.

Tieto tukee päätöksentekoa
Ratkaisu tuottaa tietoa palvelutalon arjesta, kuten 
hälytystapahtumista ja asukkaiden aktiivisuudesta 
mahdollistaen tiedolla johtamisen. Helppolukuisia 
raportteja voidaan hyödyntää operatiivisen toiminnan 
kehittämisessä sekä omavalvonnan ja viestinnän tukena.

Puhe- ja kuvayhteydet helpottavat hoitotyötä
Hoitaja voi avata puhe- tai kuvayhteyden asukkaan 
huoneeseen helposti mobiilisovelluksella ja varmistaa, 
että kaikki on hyvin myös silloin kun ei itse ole fyysisesti 
läsnä. Myös osa yöllisistä tarkastuskäynneistä voidaan 
toteuttaa kuvayhteyden avulla etänä häiritsemättä 
asukasta.

Helppokäyttöinen ja luotettava
9Solutions-ratkaisun käyttö ei vaadi teknistä osaamista. 
Taustajärjestelmä valvoo jatkuvasti laitteiden toimintaa 
ja ilmoittaa automaattisesti mahdollisista vikatilanteista 
ja paristonvaihtotarpeista.

"Laitteet tukevat hoitotyötä ja
hoitajat voivat keskittyä enemmän
omaan erityisosaamiseensa."
Maija Hyttinen, palveluesimies
Hoitokoti Pieni Pelakuu, Kempele
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9Solutions-palvelutaloratkaisu on luotettava, tietoturvallinen ja pitkäikäinen. 

Järjestelmä joka ei vanhene

Aina ajantasainen ohjelmisto 
Järjestelmän ylläpito ei vaadi käyttäjältä resursseja tai 
toimenpiteitä, sillä me huolehdimme siitä puolestasi. 
Sinulla on aina käytössäsi ajantasainen ohjelmisto 
uusimmilla ominaisuuksilla ilman erillisiä kuluja.

Huolto ja tuki aina lähellä
24/7 helpdesk sekä koko maan kattava palvelukump-
paneiden verkosto varmistavat, että huolto ja tuki ovat 
aina nopeasti saatavilla.

Katso 
esittelyvideo!

Ei ylläpitohuolia ja -kuluja!
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

(*) 9Solutions Oy:n liiketoimintaprosessit ja järjestelmän palvelinkeskukset ovat ISO/IEC 27001 -tietoturvasertifioituja.

https://youtu.be/Z314zmrm0R0

