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1. SafeMotion- Sikkerhet med i hver bevegelse 

  

SafeMotion er en europeisk prisvinnende GPS enhet, som bidrar til å gi 

enkeltpersoner en bedre, sikrere oppfølging i hverdagen. 

SafeMotion inkluderer en smartklokke med tilgang til webportal som bidrar til 

å forenkle hverdagen og som gir en mer fleksibilitet i hverdagen. 
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2. Anrop 

 

SafeMotion kan motta anrop til en hver tid på døgnet. Anrop til klokken kan 

aktiveres med SafeMotion-portalen, hvor du kan sende anrop til klokken 

direkte, eller via hvilken som helst annen telefon. 

Når et anrop er startet eller hvis du har generelle bekymringer for en bruker, 

tillater funksjonen «brukeren skal kontaktes direkte», med en auto-pickup.  

Linjen åpnes automatisk og brukeren må akseptere anropet, brukeren har 

ingen mulighet til ikke å akseptere anropet. 

 

 

SafeMotion kan programmeres slik at brukerne kan varsle en «ringeliste» av 

kontakter når en alarm er aktivert, i den rekkefølgen de ønsker. 

Nødkontakter kan variere fra omsorgspersoner, pårørende eller profesjonelle, 

responssenter som er vant til å håndtere nødstilfeller. 

Når anropet er besvart, varsles ringelisten som mottar en SMS som gir en web 

link om hvor brukeren er lokalisert. 
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3. Lokal sporing 

 

Sporing kan utføres igjennom webportalen via en mobil enhet, datamaskin 

eller responssenter, (lokal posisjon). 

Avhengig av årsak så kan permanent sporing bli aktivert. Dette sender 

posisjonen til serveren så snart brukeren beveger seg i et bestemt 

område/avstand. Da kan aktuelle personer se hele bevegelseshistorikken. 

 

4. Meldinger 

 

SafeMotion kan motta meldinger og sms uansett tid, via SafeMotion-portalen 

eller via en mobiltelefon. 

Meldinger som sendes, vises på klokkeskjermen og teksten er hørbar. Når 

meldingene mottas, vil klokken vibrere og gi en lyd for å varsle brukeren om at 

innkommende meldinger kan besvares.  

Brukeren trykker på symbolet på skjermen som igjen viser avsender om at 

meldingen er mottatt hos bruker. Dette vises i SafeMotion portalen. 

 

5. Geofencer 

 

Geofence er områder som er identifisert som trygt for brukeren å bevege seg i. 

Disse sonene er merket på et digital kart og lagret i brukerens profil og kan 

variere-dag og natt for å tilpasse brukerens krav/forhold. 

Hvis brukeren forlater et angitt område, vil en alarm og en permanent sporing 

blir aktivert automatisk. Varselet sendes via en samtale, SMS og e-post til 

ringelisten og / eller til et responssenter. 
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6. Påminnelser 

  

Påminnelser kan opprettes til brukeren via SafeMotion portalen. Påminnelser 

kan settes på forskjellige tider av dagen for å minne brukerne på huske nøkkel 

og for eksempel å ta medisiner og andre sekundære ting. 

En påminnelse mottas via klokken med lyd og viberasjon som et varsel til 

brukeren.  

Påminnelsene krever et svar fra brukeren, som deretter vil bli logget i 

SafeMotion-portalen. 

 

7. Aktiv alarm 

  

Brukeren kan gjøre et anrop for assistanse når som helst, hvor som helst, om 

det er innendørs eller utendørs. 

Enheten bruker et Telenor-SIM kort for å gi en god nettverksdekning. Når et 

varsel er mottatt vil brukeren blir informert om når hjelp er på vei via en 

melding og et eget svar på anropet til klokken. 

Når brukeren utløser et anrop så vil SafeMotion-kontakte ringelisten eller et 

responssenter. 

 

 


