
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Snadná instalace všech
prvků. Jednoduchá 

změna nebo rozšíření
celého systému.

ŠIROKÁ ŠKÁLA 
ZAŘÍZENÍ 

Tísňová tlačítka 
a detektory vyvinuté pro 
různé potřeby klientů.

DETAILNÍ PŘEHLED

Okamžité informování
personálu. Zpětné

přehledy o provozu.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ 

Jednoduchá práce se 
systémem. Zákaznická 

podpora a 24/7 technolo-
gický dohled. 

TECHNOLOGICKÝ POMOCNÍK  
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

HelpLivi je moderní bezdrátový systém  
pro sociální služby. Zajistí bezpečí  
klientů a zvýší jejich komfort.  
Usnadní práci personálu a poskytne  
důležité informace o poskytované péči.  
Je vhodný jak pro pobytové služby  
(domovy pro seniory, domovy  
s pečovatelskou službou, domovy se 
zvláštním režimem), tak pro terénní služby.

Přivolání pomoci
Tísňová tlačítka pro použití uvnitř i venku

Automatická detekce rizik
Upozornění na odchody dezorientovaných osob, na požár, 
únik vody a další

Evidence péče
Rychlý záznam úkonů v mobilní aplikaci  
po načtení NFC čipu

Pomůcky pro efektivní péči
Plánování událostí, vkládání poznámek, komunikace  
zaměstnanců přes chat

PROČ SI POŘÍDIT HELPLIVI



BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE, KTERÁ POMÁHÁ

Přivolání pomoci stiskem 
kdekoli v budově.

Přivolání pomoci zatáhnutím 
táhla, vhodné pro sprchy. 

Zajišťují datové přenosy 
informací z aktivovaných 

zařízení do systému HelpLivi. 

Vyvolá poplach při detekci 
vody na podlaze např. 

v koupelnách, prádelnách.

Přenosná osobní 
tlačítka

Pevné tlačítko s táhlem

Přijímače HelpLivi Detektor úniku vody

Přivolání pomoci stiskem 
kdekoli v budově. Klient je

má neustále na ruce.

Přivolání pomoci stiskem
přímo z postele. Magnetické
uchycení tlačítka k držáku.

Odbavování poplachů. 
Evidence péče. Okamžitý 

přehled o klientech 
i personálu. 

Při delší nepřítomnosti  
klienta v posteli vyvolá  

poplach.

Přenosné tlačítko/hodinky Pevná tlačítka k lůžku

Mobilní a webová aplikace Detektor opuštění lůžka

Přivolání pomoci stiskem
venku. Zobrazení GPS

polohy klienta, možnost
telefonického hovoru.

Umožňuje napojení dalších
technologií (např. kotel,

agregát, klimatizace)
do systému HelpLivi.

Vyvolá poplach v případě 
odchodu rizikového klienta 

(např. problémy  
s dezorientací). 

Vyvolá poplach při otevření
dveří v přednastavené době

monitorování. 

Přenosné GPS tlačítko Univerzální vysílač

Detektor opuštění objektu Detektor otevření dvěří

Přivolání pomoci stiskem, 
pevné umístění u postele, 

v koupelně, na chodbě 
apod.

V případě kouře okamžitě 
vyvolá poplach a na místě 

upozorní hlasitým alarmem.

Průběžně monitoruje teplotu 
a vlhkost, při hodnotách 

mimo rozsah vyvolá poplach.

Pevné tlačítko

Detektor požáru Detektor teploty/vlhkosti

Slouží pro evidenci péče 
pomocí mobilní aplikace. 
Jsou umístěné u klienta. 

NFC čipy

ošetřující 
personál

vrátný

klienti 
a jejich 
návštěvy



JAK HELPLIVI FUNGUJE

MOBILNÍ APLIKACEVNITŘNÍ TÍSŇOVÁ TLAČÍTKA

DETEKTORY/SENZORY

NFC ČIPY

VENKOVNÍ GPS TLAČÍTKO

WEBOVÁ APLIKACE

CLOUD 
NAM SYSTEM

POMÁHÁME NAJÍT ŘEŠENÍ PŘÍMO PRO VÁS

Jsme česká firma a systém HelpLivi  
tvoříme na základě spolupráce s našimi  
zákazníky. Snažíme se ho co nejvíce  
přizpůsobit podle vašich potřeb.  
Reagujeme na změny a upravujeme  
jak software, tak hardware. 

Pokud si nebudete vědět s něčím rady,  
v obou aplikacích najdete přehlednou  
nápovědu. Naši konzultanti vám pomohou,  
jak vše nastavit, podrobně vás vyškolí a jsou 
vám dále k dispozici v případě otázek.  
Nad systémem držíme 24/7 technologický  
dohled.

SLUŽBY, KTERÉ ZAJISTÍ 
HLADKÝ CHOD

Chcete se dozvědet více? 
Podívejte se na: www.helplivi.cz

NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Tel.: (+420) 596 531 140
e-mail: info@nam.cz
www.nam.cz


