
 

Larmsystem – Phoniro 6000 

Agder 

 



Phoniro Care är en plattform för välfärdsteknik 
Digital nyckelhantering 

minimerar tidsödande 
nyckelhantering vid t ex larm. 

Nyckelfritt för både hemtjänst 
och särskilt boende. 

  

Tid- och insatsuppföljning 
med registrering via mobil 

enhet eller digital penna för 
hemtjänst och särskilt boende. 

Personligt assistansstöd för 
automatisk tidsrapportering.  

 

Larmsystem: Phoniro 6000 är 
nya generationens larmsystem. 

Personer med Nödsändare 
hittas snabbare. 

 
  
  

E-tillsyn via kamera eller 
videosamtal. 
Hälsodagboken för trygg 
uppföljning. 
 
 

Analys av all registrerad 
data och verksamhets-
utveckling.  
 
 

Integration: är en viktig 
beståndsdel för 
verksamheten för att få en 
röd tråd mellan 
verksamhetssystem och 
kringsystem. 
 
 
  
  



Phoniro 6000 – ett larmsystem i Phoniro Care 

• Phoniro Care binder samman 
kommunens boenden 

• Central administration 

• Central övervakning  

• Central uppföljning och statistik 

• Lokal larmserver för säker drift 

• Öppet integrationsgränssnitt 

• Möjligt att komplettera med fler 
tjänster i plattformen, t.ex. 

• Nattfrid för e-tillsyn nattetid 

• Videosamtal dagtid 

• Tid- och insatsregistrering 

• Digital nyckelhantering (dörrar och 
medicinskåp) 

• Integration till exempelvis planering- 
och verksamhetssystem 

• GPS-larm 

 



Larmserver 

• En lokal larmserver är fysiskt placerat på det lokala boendet  

• Den centrala larmmodulen i Phoniro Care levereras som molntjänst eller är centralt 
installerad i kommunens LAN 

• Phoniro Care säkerställer backup av konfigurationsdata och larmstatistik samt 
integration till ev. verksamhetssystem. 

• Den lokala larmservern levereras som en s.k. black box, dvs. levereras i form av en 
industri-PC med färdiginstallerad mjukvara.  
 



Enkel administration och installation av larmappen 

• Appen för larmtelefonen laddas ned och installeras 
från Phoniros licensserver 

• I Phoniro Care styrs uppgraderingar av appen 

• Personalen får vid inloggning information om att 
appen behöver uppgraderas och kan då enkelt välja 
att göra detta varpå uppgraderingen sker 
automatiskt 

 





Nya förbättrade tillbehör 



Roller och rättigheter hanteras i Phoniro Care 

• Roller och rättigheter styrs i Phoniro Care 

• Behörighetshanteringen gör det möjligt 
att styra vilka administrativa funktioner 
som användaren har tillgång till. 

• Behörighetshanteringen gör det möjligt 
att styra om användaren har behörighet 
att administrera vissa utvalda boenden 
eller central behörighet att administrera 
samtliga boenden i kommunen. 



Larmstatistik 

• All larmstatistik är kopplad till den boende och 
inte till rummet. Detta gör att om den boende 
byter rum flyttas statistiken automatiskt med den 
boende 

• Den lokala larmservern skickar automatiskt 
larmstatistik till den centrala larmtjänsten 

 

• Larmstatistiken är åtkomlig i den centrala 
larmtjänstens webbgränssnitt 



Enkelt att komplettera med boendelås 



Boendelås 

• Automatisk upplåsning för behörig brukare 
• Brukare kan låsa om sig på insidan 
• Påverkar inte brandklassning 
• Behörighetsstyrning enligt efterfrågad lösning 
• Enkel montering 



Enkelt att komplettera med medicinskåp 
särskilt boende 



Integration till verksamhetssystem 

Phoniro Care kan integreras med kommunens  

FAG-system för överföring av: 
 

• boende och verkställigheter 

• personal och användarkonton 

 

från FAG-systemet så att denna information inte 
behöver registreras i två olika system 

 



Inloggning 



Mottagning och godtagande av larm 



Registrering av närvaro och avslut av larm 

Passiva 
larmenheter 
inaktiveras 
automatiskt 



Närvaro syns i kollegornas mobilapp 



Assistanslarm 




