
DE MODULAIRE VEILIGHEIDSOPLOSSING 

voor zorgcentra, instellingen, begeleid wonen en 
aanbieders van serviceappartementen

www.casenio.nl 24/7 Alert , Eenvoudige installatieRegistreert alle door u geïdentificeerde gevaren

Wanneer u tevens zoekt naar een 
systeem dat eenvoudig te installeren en 
te bedienen is, altijd uit te breiden en ook 
opnieuw instelbaar is, gebruik maakt van 
open source mogelijkheden en dus ook in 
de toekomst schaalbaar blijft, biedt het 
bewezen systeem van casenio u de juiste 
oplossing.

Het tijdig opmerken van dwalen, (te) 
lange bedligging door bewoners, maar 
tevens ook beginnende rookontwikkeling, 
overstroming, brandgevaar, inbraak 
en slechte luchtkwaliteit kunnen door 
het systeem gemeten, direct aan door 
u aan te geven medewerkers, thuis- of 

mantelzorgers, centralisten etc. worden 
doorgegeven of door het systeem 
automatisch worden uitgevoerd. Dit kan 
het automatisch afsluiten van water- 
of electriciteitstoevoer betreffen, het  
automatisch inschakelen van verlichting 
of verwarming/airco betreffen of het bij 
dreigend gevaar automatisch openen  of 
juist sluiten van de jaloezieën zijn.

De basis van het systeem bestaat uit een 
zeer eenvoudig te installeren (thuis-)
centrale, gekoppeld aan diverse sensoren 
en actoren voor het meten van de meest 
diverse gebeurtenissen.

WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT CASENIO? 

De mogelijkheden zijn feitelijk eindeloos en altijd op uw toepassing en wensen aan 
te passen. De basis wordt hierbij gevormd door de (thuis)centrale. Feitelijk een kleine 
computer welke in de woning geplaatst wordt. Deze (thuis)centrale kan naar keuze 
worden gecombineerd met diverse sensoren/actoren. Dit kan zijn om comfortverhogende 
mogelijkheden toe te voegen zoals het automatisch inschakelen van de vewarming 
of mobiele airconditioning, het verhogen van de veiligheid door te informeren dat er 
rookontwikkeling, of overstroming is geconstateerd, het detecteren van dwalen omdat 
deuren op bepaalde tijdstippen open gaan etc. 

De (thuis)centrale alleen - indien voorzien 
van HNR noodoproep - draagt zorg dat bij 
alarmering direct vanuit de woning per 
audioverbinding kan worden gecheckt 
of alles in de woning in orde is. Echter 
door de modulariteit van het systeem zijn 
“1001”-oplossingen mogelijk.

Het maakt daarbij niet uit of in de ene 
woning bijvoorbeeld bewegingssensoren 
geplaatst zijn en in een andere kamer 
rookmelders. Per woning kan de 
beheerder van het systeem eenvoudig 
meldingen van verschillende woningen in 
één overzichtsscherm ontvangen. Via de 
interface kan men in het serviceportaal 
d.m.v. een  eenvoudige menustructuur, 

de instellingen van de sensoren –per 
woning– bepalen, wat hoe en waar 
gemeten dient te worden en naar wie die 
informatie dient te worden verstuurd. 

Per druk op de knop kan ook het tijdstip 
van aan-/uitgaan van een sensor worden 
veranderd en kan een sensor ook aan 
een ander apparaat of situatie worden 
gekoppeld. 

De geleverde casenio producten zijn al 
in de fabriek voorgeconfigureerd, wat 
betekent dat bij het installeren in de 
woning alle componenten elkaar direct 
zullen herkennen. Hierdoor bespaart u 
veel tijd.

U kiest zelf hoe u en aan wie en wanneer u via het systeem wilt worden geïnformeerd. 
Het maakt daarbij niet uit of u deze berichtgeving per SMS, I-pad, PC, online 
verbinding of app op uw smartphone wilt ontvangen. U bepaalt.

MODULAIRE VEILIGHEIDSOPLOSSING

Als zorgcentrum, instelling, dienstverlener in de zorg of aanbieder van service 
appartementen is het vanzelfsprekend dat u uw bewoners en medewerkers “24/7” 
comfort, gemak en veiligheid wilt bieden. Dit met een systeem welke niet opvallend 
aanwezig is, maar te allen tijde waakt over de gezondheid en veiligheid van uw bewoners, 
alsook uw en hun eigendommen. 

Bewezen technologie, 24/7 geïnformeerd, altijd alert en eenvoudig aanpasbaar.

Inmiddels zijn er honderden gebruikers die dagelijks op de mogelijkheden van het casenio 
systeem vertrouwen. De bewezen eenvoudig bedienbare technologie biedt vandaag de 
dag alleen maar meer mogelijkheden voor u en uw bewoners. Zo kunt u het systeem 
inmiddels niet alleen intern koppelen aan uw medewerkers, maar zo kunt u desgewenst 
externe contactpersonen zoals thuiszorgmedewerkers, centralisten of mantelzorgers/ 
familie, in de communicatie/meldingen betrekken. 

U bepaalt zelf en per woning welke gebeurtenissen worden gemeten, welke actie er 
door wie dient te worden ondernomen en kunt u tevens eenvoudig ook de volgorde van 
het opvolgen van een alarm (bijv. eerst conciërge, dan thuiszorger, mantelzorger en 
vervolgens alarmcentrale) bepalen. 

In veel gevallen kan het casenio systeem ook in uw bestaande back office functies worden 
geïntegreerd. Dit geeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om diensten van derden aan uw 
bewoners aan te bieden. Dit kan het eenvoudig informeren aan bewoners van diverse 
werkzaamheden betreffen, maar ook het aanbieden van maaltijdservices, “tafeltje-dekje”, 
vervoersdiensten en koppelingen naar artsen middels e-health oplossingen.
 
Tot slot kunt u praktisch alle instellingen binnen het systeem weer wijzigen, nieuwe 
contactpersonen toevoegen/verwijderen, metingen van gebeurtenissen veranderen etc. 
etc.  Alles makkelijk via de verschillende apps via (thuis)centrale, computer, tablet of 
smartphone.
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DIRECT AAN DE SLAG. 
Voorgeconfigureerd, verkrijgbaar in handige startersets, 
geïnformeerd zoals ú dat wilt.

Integreerbaar in diverse back-office systemen 

Hoewel het casenio systeem feitelijk de complete comfort-, veiligheids- en assisted 
care behoefte binnen uw organisatie kan vervullen, kan het wenselijk zijn om zoveel 
mogelijk binnen één overkoepelend systeem te werken. Dit zeker wanneer diverse 
functies al in een bestaand overkoepelend back-office systeem zijn gebundeld.

In veel gevallen kan casenio zorg dragen voor het integreren van haar systeem 
in reeds bij u aanwezige back-office systemen. Dit biedt, naast uiteraard verder                         
bedieningsgemak voor de beheerder van de systemen, tevens additionele 
mogelijkheden.

Zo kan bijvoorbeeld via de in de woning geplaatste Samsung displays ook extra  
digitale informatie aan bewoners van bijvoorbeeld serviceappartementen worden 
verzonden of vanuit de woning worden ontvangen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
bewonersinformatie m.b.t. onderhoud of werkzaamheden, het melden van 
bijeenkomsten, maar ook de verzending van digitale facturen, verbruiksoverzichten 
of het integreren van diensten van derden zoals maaltijdservices, e-health informatie 
etc.

Bewezen technologie Modulair, altijd aanpasbaar
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Casenio Benelux

Laan van Westenenk 50
7336 AZ Apeldoorn
T. 0347-327 000 
E. info@casenio.nl
I. www.casenio.nl

Over Casenio

Casenio werd in 2014 opgericht als onderdeel van het Berlijnse IT-
systeemhuis Die Netzwerker AG. Reden voor de oprichting was een val 
van een aanverwante van één van haar medewerkers. 

Hoewel de bewoonster ’s avonds in haar serviceflat in redelijk goede 
gezondheid werd gevonden, had zij ondanks het bezit van een alarmkoord, 
niemand kunnen alarmeren. Dit omdat ze het koord niet bij zich droeg. 

Dat moest anders volgens de medewerker. Vandaar de ontwikkeling van 
het casenio systeem en de oprichting van casenio in 2014. Al vanaf het 
begin blijkt casenio toonaangevend op het gebied van deze zogenaamde 
sensorgebaseerde waarneming. Haar systemen hebben inmiddels 
hun weg naar honderden instellingen, alsook bewoners van service 
appartementen gevonden.

Voor haar unieke systeem heeft casenio diverse awards verkregen en 
is zij op dit moment één van de partners binnen het Berlijnse Huis van 
de Toekomst, een initiatief gericht op het toekomstgericht drempelloos 
langer zelfstandig kunnen leven, een initiatief van het Duitse ministerie 
van Volksgezondheid.

Sinds 2018 is Casenio ook in de Nederlandstalige markt actief. 
 

STARTERSPAKKETTEN

Om de keuze aan mogelijkheden verder te vergemakkelijken, zijn vanuit casenio 
een aantal starterspakketten geselecteerd. Deze pakketten zijn a.d.h.v. de meest  
voorkomende behoeften samengesteld.
 
Alle pakketten zijn desgewenst later altijd uit te breiden en/of te koppelen. 

Pakket “Alarmknop”

Dit pakket bevat de mogelijkheid voor de bewoner om pro actief bij problemen middels 
noodoproepknoppen contact op te nemen met verzorgers. De in de thuiscentrale 
geïntegreerde  hands-free audioverbinding met de beheerder/zorgcentrale, stelt u in 
staat direct met de woning contact op te nemen. (bijv. nadat er een alarm is afgegaan).

Pakket “Dwalen”

Met dit pakket wordt o.a. op afstand direct gemeld dat een bewoner gaat dwalen. Met 
de sensoren worden ongewone of onveilige situaties gesignaleerd. Er kan een melding 
verstuurd worden wanneer de bewoner het bed verlaat, er op onverwachte tijdstippen 
beweging of juist geen beweging in huis is en of de deur op een ongebruikelijk tijdstip 
open gaat of langere tijd open blijft (bijvoorbeeld ’s nachts). 

De in de thuiscentrale geïntegreerde  hands-free audioverbinding met de beheerder/
zorgcentrale, stelt u in staat direct met de woning contact op te nemen (bijv. nadat er 
een alarm is afgegaan).

Pakket “Oogje in het zeil”

Dit pakket focust op het meten van beweging, licht en warmte in de woning. Hiermee 
kan worden gesignaleerd of de bewoner  het bed op ongebruikelijke tijdstippen verlaat, 
er beweging of juist geen beweging in huis is, de deur of een raam op een ongebruikelijk 
tijdstip (bijvoorbeeld ’s nachts) open gaat of langere tijd open blijft, een apparaat (TV, 
koffiezetapparaat, mobiele kachel etc) lange tijd in- of uitgeschakeld is etc. De in de 
thuiscentrale geïntegreerde hands-free audioverbinding met beheerder/ zorgcentrale, 
stelt u in staat direct met de woning contact op te nemen. (bijv. nadat er een alarm is 
afgegaan).

Pakket “Gemak”

Dit uitgebreide pakket biedt de bewoner van de woning veel gemaksverhogende 
aspecten, waarbij tevens de veiligheid van de bewoner wordt gewaarborgd.  Zo zorgt 
dit pakket dat de temperatuur in de woning altijd op peil is. Kan zij automatisch de 
jaloezieën laten openen/sluiten, alle gekoppelde schakelaar in één keer aan en uit 
zetten. “Alles” is mogelijk.  

De bijgeleverde dimbare RGB LED lampen verhogen het comfort in de woning, maar 
kunnen bijvoorbeeld als alarm ook rood gaan flikkeren wanneer zich een gevaar 
voordoet. 

Met de bijgeleverde Samsung tablet communiceert de bewoner eenvoudig met een door 
haar geselecteerde gesloten groep van mensen middels videobel verbinding. U bepaalt 
wie wordt toegelaten, dus geen vreemde bellers! Ook kunt u foto’s en korte berichten 
delen met iedereen die een smartphone bezit Tegelijkertijd kunt u via dezelfde tablet 
het casenio systeem 24/7 aanpassen, bijwerken, sensoren toevoegen/verwijderen of 
functies ervan wijzigen. Alles via een simpele menustructuur.  

Pakket “Geheugensteun”

Dit uitgebreide pakket is ook weer voorzien van diverse sensoren ter registratie van 
dwaaldetectie, inbraak, temperatuur etc. Tevens kan zij de bewoner herinneren  aan 
het innemen van medicijnen, het sluiten van een deur of raam en het uitschakelen van 
verlichting, verwarming en andere apparatuur. Wanneer u iets bent vergeten, zal de 
(thuis)centrale u daarop attenderen. Tegelijkertijd kan desgewenst automatisch een 
melding gestuurd worden naar een familielid of mantelzorger.

Met de bijgeleverde Samsung tablet communiceert de bewoner eenvoudig met een door 
haar geselecteerde gesloten groep van mensen middels videobel verbinding. U bepaalt 
wie wordt toegelaten, dus geen vreemde bellers! Ook kunt u foto’s en korte berichten 
delen met iedereen die een smartphone bezit. Tegelijkertijd kunt u via dezelfde tablet 
het casenio systeem 24/7 aanpassen, bijwerken, sensoren toevoegen/verwijderen of 
functies ervan wijzigen. Alles via een simpele menustructuur.  
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Bespaar op energiekosten
Door de mogelijkheid van continue temperatuurmeting in de woning en deze automatisch 
aan te passen, kunt u flink op de energierekening besparen. 

Levering en installatie 

De (thuis)centrale en de bestelde sensoren/actoren zijn in de fabriek al voorgeconfigureerd. 
Zij zullen elkaar dus “herkennen” bij installatie in de woning. Omdat de configuratie 
uitsluitend voor deze specifieke toepassing is samengesteld, zal ook bij gebruik van één 
beheersysteem voor meerdere woningen, de sensoren per woning ervoor zorgen dat 
alleen in die woning de voor die woning geconfigureerde metingen  worden doorgeven. 
Er is dus geen risico dat metingen uit naast gelegen woningen het overall systeem 
verkeerd informeren.

Installatie in de woning zelf zal 
meestentijds minder dan 1 uur beslaan. 
Het merendeel van de sensoren/actoren 
is kan zonder boren of schroeven worden 
gemonteerd. Basiskennis van het instellen 
van Wifi/WLAN apparatuur is  in de 
meeste gevallen voldoende.

Voor installatie van het automatisch 
watertoevoerventiel en/of de auto-
matische ovenuitschakeling is installatie 
door erkende installateur vereist. 

Instellen van situaties, doorgeven van 
meldingen 

Via de (thuis)centrale zijn alle sensoren 
met een online serviceportaal verbonden. 
De beheerder (dit kan de bewoner zelf, 
conciërge, professionele zorgverlener, 
mantel- of thuiszorger zijn) kan in dit 
portaal “ 24/7”  meldingen inzien, nieuwe 
sensoren toevoegen en instellingen 
wijzigen. 

Zo is onder andere in te stellen wie in  
welke situatie moet worden geïnformeerd, 
in welke volgorde en op welke manier. 
Meldingen kunnen verzonden worden per 
telefoon, sms, app of e-mail.

•  Eenvoudig menu voor het toevoegen   
    van scenario’s, contactpersonen en 
    sensoren
•  Beveiligd met gebruikersnaam, 
    wachtwoord en verificatiecode
•  Meerdere gebruikers toe te voegen*
•  Toont het tegoed op de simkaart van  
   de huiscentrale

* U bepaalt zelf aan de hand van de 
instellingen wie u toegang verleent tot het 
systeem. U kunt deze instelling ook altijd 
weer “24/7” wijzigen.

Alarmeringen

Indien er in een woning a.d.h.v. de door u – desgewenst verschillend per woning – 
ingestelde situatie een alarm getriggerd wordt, zal dit alarm binnen seconden 
naar de hoog beveiligde alarmcentrale van Casenio worden verzonden. Eveneens 
binnen seconden wordt de melding daar geverifieerd. Tegelijkertijd wordt een alarm 
doorgegeven aan de door u aangegeven contactpersoon, of groep contactpersonen. 

U kunt per situatie/gebeurtenis aangeven wie en wanneer hij/zij door het systeem 
geïnformeerd moet worden.  Zo mag het duidelijk zijn dat u onmiddellijk en eventueel 
ook een professionele alarmcentrale, geïnformeerd wilt worden bij bijvoorbeeld rook- 
of brandontwikkeling. Maar in geval van bijvoorbeeld een melding van een openstaand 
raam eerst een conciërge wordt geïnformeerd en na bijvoorbeeld 10 minuten, verdere 
meldingen doorgegeven worden.

Overigens kunt u altijd sensoren toevoegen of herbenoemen. Een bewegingssensor 
kunt u bijvoorbeeld binnen het bestaande systeem van de ene kamer naar een andere 
ruimte verplaatsen en zowel de instellingen (tijd, respons etc.) aan voor die ruimte 
benodigde settings vanuit het beheerssysteem altijd aanpassen en herbenoemen.

Dé oplossing voor u?

Op basis van uw specifieke wensen kunnen wij een advies op maat maken, welke qua 
investering u alleszins zullen meevallen.  

•  Wilt u per woning andere situaties meten en toch binnen 1 systeem in één oogopslag  
   alle woningen in één scherm zien? Dat kan. 
•  Wilt u het systeem tevens gebruiken als interactieve boodschappendienst, zelfs met  
   derden leveranciers/of telegeneeskundige? Dat kan. 
•  Wilt u bewoners, zorgverleners of mantelzorgers/famillie visueel informatie m.b.t. 
   spreekuren, activiteiten of aangaande onderhoud in de woning, storing van de lift 
   informeren? Dat kan
•  Wilt u het systeem als conciërge service en/of interactieve televideo verbinding 
   gebruiken? Dat kan.  
•  U kunt het systeem zelfs zo aanpassen dat u gericht het klimaat per woning kunt 
   aanpassen, of zelfs het energieverbruik monitort en deze direct in uw administratie 
   kunt verwerken.
•  De mogelijkheden zijn eindeloos en o.b.v. beschikbare ICT systemen in de meeste 
   gevallen tegen aantrekkelijk tarief te integreren.  

Graag nemen we dan ook vrijblijvend de tijd om samen met u, oplossingen te vinden welke 
tegemoet komen aan uw specifieke behoeften en die van uw bewoners.  
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Over Casenio

Casenio werd in 2014 opgericht als onderdeel van het Berlijnse IT-
systeemhuis Die Netzwerker AG. Reden voor de oprichting was een val 
van een aanverwante van één van haar medewerkers. 

Hoewel de bewoonster ’s avonds in haar serviceflat in redelijk goede 
gezondheid werd gevonden, had zij ondanks het bezit van een alarmkoord, 
niemand kunnen alarmeren. Dit omdat ze het koord niet bij zich droeg. 

Dat moest anders volgens de medewerker. Vandaar de ontwikkeling van 
het casenio systeem en de oprichting van casenio in 2014. Al vanaf het 
begin blijkt casenio toonaangevend op het gebied van deze zogenaamde 
sensorgebaseerde waarneming. Haar systemen hebben inmiddels 
hun weg naar honderden instellingen, alsook bewoners van service 
appartementen gevonden.

Voor haar unieke systeem heeft casenio diverse awards verkregen en 
is zij op dit moment één van de partners binnen het Berlijnse Huis van 
de Toekomst, een initiatief gericht op het toekomstgericht drempelloos 
langer zelfstandig kunnen leven, een initiatief van het Duitse ministerie 
van Volksgezondheid.

Sinds 2018 is Casenio ook in de Nederlandstalige markt actief. 
 

STARTERSPAKKETTEN

Om de keuze aan mogelijkheden verder te vergemakkelijken, zijn vanuit casenio 
een aantal starterspakketten geselecteerd. Deze pakketten zijn a.d.h.v. de meest  
voorkomende behoeften samengesteld.
 
Alle pakketten zijn desgewenst later altijd uit te breiden en/of te koppelen. 

Pakket “Alarmknop”

Dit pakket bevat de mogelijkheid voor de bewoner om pro actief bij problemen middels 
noodoproepknoppen contact op te nemen met verzorgers. De in de thuiscentrale 
geïntegreerde  hands-free audioverbinding met de beheerder/zorgcentrale, stelt u in 
staat direct met de woning contact op te nemen. (bijv. nadat er een alarm is afgegaan).

Pakket “Dwalen”

Met dit pakket wordt o.a. op afstand direct gemeld dat een bewoner gaat dwalen. Met 
de sensoren worden ongewone of onveilige situaties gesignaleerd. Er kan een melding 
verstuurd worden wanneer de bewoner het bed verlaat, er op onverwachte tijdstippen 
beweging of juist geen beweging in huis is en of de deur op een ongebruikelijk tijdstip 
open gaat of langere tijd open blijft (bijvoorbeeld ’s nachts). 

De in de thuiscentrale geïntegreerde  hands-free audioverbinding met de beheerder/
zorgcentrale, stelt u in staat direct met de woning contact op te nemen (bijv. nadat er 
een alarm is afgegaan).

Pakket “Oogje in het zeil”

Dit pakket focust op het meten van beweging, licht en warmte in de woning. Hiermee 
kan worden gesignaleerd of de bewoner  het bed op ongebruikelijke tijdstippen verlaat, 
er beweging of juist geen beweging in huis is, de deur of een raam op een ongebruikelijk 
tijdstip (bijvoorbeeld ’s nachts) open gaat of langere tijd open blijft, een apparaat (TV, 
koffiezetapparaat, mobiele kachel etc) lange tijd in- of uitgeschakeld is etc. De in de 
thuiscentrale geïntegreerde hands-free audioverbinding met beheerder/ zorgcentrale, 
stelt u in staat direct met de woning contact op te nemen. (bijv. nadat er een alarm is 
afgegaan).

Pakket “Gemak”

Dit uitgebreide pakket biedt de bewoner van de woning veel gemaksverhogende 
aspecten, waarbij tevens de veiligheid van de bewoner wordt gewaarborgd.  Zo zorgt 
dit pakket dat de temperatuur in de woning altijd op peil is. Kan zij automatisch de 
jaloezieën laten openen/sluiten, alle gekoppelde schakelaar in één keer aan en uit 
zetten. “Alles” is mogelijk.  

De bijgeleverde dimbare RGB LED lampen verhogen het comfort in de woning, maar 
kunnen bijvoorbeeld als alarm ook rood gaan flikkeren wanneer zich een gevaar 
voordoet. 

Met de bijgeleverde Samsung tablet communiceert de bewoner eenvoudig met een door 
haar geselecteerde gesloten groep van mensen middels videobel verbinding. U bepaalt 
wie wordt toegelaten, dus geen vreemde bellers! Ook kunt u foto’s en korte berichten 
delen met iedereen die een smartphone bezit Tegelijkertijd kunt u via dezelfde tablet 
het casenio systeem 24/7 aanpassen, bijwerken, sensoren toevoegen/verwijderen of 
functies ervan wijzigen. Alles via een simpele menustructuur.  

Pakket “Geheugensteun”

Dit uitgebreide pakket is ook weer voorzien van diverse sensoren ter registratie van 
dwaaldetectie, inbraak, temperatuur etc. Tevens kan zij de bewoner herinneren  aan 
het innemen van medicijnen, het sluiten van een deur of raam en het uitschakelen van 
verlichting, verwarming en andere apparatuur. Wanneer u iets bent vergeten, zal de 
(thuis)centrale u daarop attenderen. Tegelijkertijd kan desgewenst automatisch een 
melding gestuurd worden naar een familielid of mantelzorger.

Met de bijgeleverde Samsung tablet communiceert de bewoner eenvoudig met een door 
haar geselecteerde gesloten groep van mensen middels videobel verbinding. U bepaalt 
wie wordt toegelaten, dus geen vreemde bellers! Ook kunt u foto’s en korte berichten 
delen met iedereen die een smartphone bezit. Tegelijkertijd kunt u via dezelfde tablet 
het casenio systeem 24/7 aanpassen, bijwerken, sensoren toevoegen/verwijderen of 
functies ervan wijzigen. Alles via een simpele menustructuur.  
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Bespaar op energiekosten
Door de mogelijkheid van continue temperatuurmeting in de woning en deze automatisch 
aan te passen, kunt u flink op de energierekening besparen. 

Levering en installatie 

De (thuis)centrale en de bestelde sensoren/actoren zijn in de fabriek al voorgeconfigureerd. 
Zij zullen elkaar dus “herkennen” bij installatie in de woning. Omdat de configuratie 
uitsluitend voor deze specifieke toepassing is samengesteld, zal ook bij gebruik van één 
beheersysteem voor meerdere woningen, de sensoren per woning ervoor zorgen dat 
alleen in die woning de voor die woning geconfigureerde metingen  worden doorgeven. 
Er is dus geen risico dat metingen uit naast gelegen woningen het overall systeem 
verkeerd informeren.

Installatie in de woning zelf zal 
meestentijds minder dan 1 uur beslaan. 
Het merendeel van de sensoren/actoren 
is kan zonder boren of schroeven worden 
gemonteerd. Basiskennis van het instellen 
van Wifi/WLAN apparatuur is  in de 
meeste gevallen voldoende.

Voor installatie van het automatisch 
watertoevoerventiel en/of de auto-
matische ovenuitschakeling is installatie 
door erkende installateur vereist. 

Instellen van situaties, doorgeven van 
meldingen 

Via de (thuis)centrale zijn alle sensoren 
met een online serviceportaal verbonden. 
De beheerder (dit kan de bewoner zelf, 
conciërge, professionele zorgverlener, 
mantel- of thuiszorger zijn) kan in dit 
portaal “ 24/7”  meldingen inzien, nieuwe 
sensoren toevoegen en instellingen 
wijzigen. 

Zo is onder andere in te stellen wie in  
welke situatie moet worden geïnformeerd, 
in welke volgorde en op welke manier. 
Meldingen kunnen verzonden worden per 
telefoon, sms, app of e-mail.

•  Eenvoudig menu voor het toevoegen   
    van scenario’s, contactpersonen en 
    sensoren
•  Beveiligd met gebruikersnaam, 
    wachtwoord en verificatiecode
•  Meerdere gebruikers toe te voegen*
•  Toont het tegoed op de simkaart van  
   de huiscentrale

* U bepaalt zelf aan de hand van de 
instellingen wie u toegang verleent tot het 
systeem. U kunt deze instelling ook altijd 
weer “24/7” wijzigen.

Alarmeringen

Indien er in een woning a.d.h.v. de door u – desgewenst verschillend per woning – 
ingestelde situatie een alarm getriggerd wordt, zal dit alarm binnen seconden 
naar de hoog beveiligde alarmcentrale van Casenio worden verzonden. Eveneens 
binnen seconden wordt de melding daar geverifieerd. Tegelijkertijd wordt een alarm 
doorgegeven aan de door u aangegeven contactpersoon, of groep contactpersonen. 

U kunt per situatie/gebeurtenis aangeven wie en wanneer hij/zij door het systeem 
geïnformeerd moet worden.  Zo mag het duidelijk zijn dat u onmiddellijk en eventueel 
ook een professionele alarmcentrale, geïnformeerd wilt worden bij bijvoorbeeld rook- 
of brandontwikkeling. Maar in geval van bijvoorbeeld een melding van een openstaand 
raam eerst een conciërge wordt geïnformeerd en na bijvoorbeeld 10 minuten, verdere 
meldingen doorgegeven worden.

Overigens kunt u altijd sensoren toevoegen of herbenoemen. Een bewegingssensor 
kunt u bijvoorbeeld binnen het bestaande systeem van de ene kamer naar een andere 
ruimte verplaatsen en zowel de instellingen (tijd, respons etc.) aan voor die ruimte 
benodigde settings vanuit het beheerssysteem altijd aanpassen en herbenoemen.

Dé oplossing voor u?

Op basis van uw specifieke wensen kunnen wij een advies op maat maken, welke qua 
investering u alleszins zullen meevallen.  

•  Wilt u per woning andere situaties meten en toch binnen 1 systeem in één oogopslag  
   alle woningen in één scherm zien? Dat kan. 
•  Wilt u het systeem tevens gebruiken als interactieve boodschappendienst, zelfs met  
   derden leveranciers/of telegeneeskundige? Dat kan. 
•  Wilt u bewoners, zorgverleners of mantelzorgers/famillie visueel informatie m.b.t. 
   spreekuren, activiteiten of aangaande onderhoud in de woning, storing van de lift 
   informeren? Dat kan
•  Wilt u het systeem als conciërge service en/of interactieve televideo verbinding 
   gebruiken? Dat kan.  
•  U kunt het systeem zelfs zo aanpassen dat u gericht het klimaat per woning kunt 
   aanpassen, of zelfs het energieverbruik monitort en deze direct in uw administratie 
   kunt verwerken.
•  De mogelijkheden zijn eindeloos en o.b.v. beschikbare ICT systemen in de meeste 
   gevallen tegen aantrekkelijk tarief te integreren.  

Graag nemen we dan ook vrijblijvend de tijd om samen met u, oplossingen te vinden welke 
tegemoet komen aan uw specifieke behoeften en die van uw bewoners.  
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Casenio werd in 2014 opgericht als onderdeel van het Berlijnse IT-
systeemhuis Die Netzwerker AG. Reden voor de oprichting was een val 
van een aanverwante van één van haar medewerkers. 

Hoewel de bewoonster ’s avonds in haar serviceflat in redelijk goede 
gezondheid werd gevonden, had zij ondanks het bezit van een alarmkoord, 
niemand kunnen alarmeren. Dit omdat ze het koord niet bij zich droeg. 

Dat moest anders volgens de medewerker. Vandaar de ontwikkeling van 
het casenio systeem en de oprichting van casenio in 2014. Al vanaf het 
begin blijkt casenio toonaangevend op het gebied van deze zogenaamde 
sensorgebaseerde waarneming. Haar systemen hebben inmiddels 
hun weg naar honderden instellingen, alsook bewoners van service 
appartementen gevonden.

Voor haar unieke systeem heeft casenio diverse awards verkregen en 
is zij op dit moment één van de partners binnen het Berlijnse Huis van 
de Toekomst, een initiatief gericht op het toekomstgericht drempelloos 
langer zelfstandig kunnen leven, een initiatief van het Duitse ministerie 
van Volksgezondheid.

Sinds 2018 is Casenio ook in de Nederlandstalige markt actief. 
 

STARTERSPAKKETTEN

Om de keuze aan mogelijkheden verder te vergemakkelijken, zijn vanuit casenio 
een aantal starterspakketten geselecteerd. Deze pakketten zijn a.d.h.v. de meest  
voorkomende behoeften samengesteld.
 
Alle pakketten zijn desgewenst later altijd uit te breiden en/of te koppelen. 

Pakket “Alarmknop”

Dit pakket bevat de mogelijkheid voor de bewoner om pro actief bij problemen middels 
noodoproepknoppen contact op te nemen met verzorgers. De in de thuiscentrale 
geïntegreerde  hands-free audioverbinding met de beheerder/zorgcentrale, stelt u in 
staat direct met de woning contact op te nemen. (bijv. nadat er een alarm is afgegaan).

Pakket “Dwalen”

Met dit pakket wordt o.a. op afstand direct gemeld dat een bewoner gaat dwalen. Met 
de sensoren worden ongewone of onveilige situaties gesignaleerd. Er kan een melding 
verstuurd worden wanneer de bewoner het bed verlaat, er op onverwachte tijdstippen 
beweging of juist geen beweging in huis is en of de deur op een ongebruikelijk tijdstip 
open gaat of langere tijd open blijft (bijvoorbeeld ’s nachts). 

De in de thuiscentrale geïntegreerde  hands-free audioverbinding met de beheerder/
zorgcentrale, stelt u in staat direct met de woning contact op te nemen (bijv. nadat er 
een alarm is afgegaan).

Pakket “Oogje in het zeil”

Dit pakket focust op het meten van beweging, licht en warmte in de woning. Hiermee 
kan worden gesignaleerd of de bewoner  het bed op ongebruikelijke tijdstippen verlaat, 
er beweging of juist geen beweging in huis is, de deur of een raam op een ongebruikelijk 
tijdstip (bijvoorbeeld ’s nachts) open gaat of langere tijd open blijft, een apparaat (TV, 
koffiezetapparaat, mobiele kachel etc) lange tijd in- of uitgeschakeld is etc. De in de 
thuiscentrale geïntegreerde hands-free audioverbinding met beheerder/ zorgcentrale, 
stelt u in staat direct met de woning contact op te nemen. (bijv. nadat er een alarm is 
afgegaan).

Pakket “Gemak”

Dit uitgebreide pakket biedt de bewoner van de woning veel gemaksverhogende 
aspecten, waarbij tevens de veiligheid van de bewoner wordt gewaarborgd.  Zo zorgt 
dit pakket dat de temperatuur in de woning altijd op peil is. Kan zij automatisch de 
jaloezieën laten openen/sluiten, alle gekoppelde schakelaar in één keer aan en uit 
zetten. “Alles” is mogelijk.  

De bijgeleverde dimbare RGB LED lampen verhogen het comfort in de woning, maar 
kunnen bijvoorbeeld als alarm ook rood gaan flikkeren wanneer zich een gevaar 
voordoet. 

Met de bijgeleverde Samsung tablet communiceert de bewoner eenvoudig met een door 
haar geselecteerde gesloten groep van mensen middels videobel verbinding. U bepaalt 
wie wordt toegelaten, dus geen vreemde bellers! Ook kunt u foto’s en korte berichten 
delen met iedereen die een smartphone bezit Tegelijkertijd kunt u via dezelfde tablet 
het casenio systeem 24/7 aanpassen, bijwerken, sensoren toevoegen/verwijderen of 
functies ervan wijzigen. Alles via een simpele menustructuur.  

Pakket “Geheugensteun”

Dit uitgebreide pakket is ook weer voorzien van diverse sensoren ter registratie van 
dwaaldetectie, inbraak, temperatuur etc. Tevens kan zij de bewoner herinneren  aan 
het innemen van medicijnen, het sluiten van een deur of raam en het uitschakelen van 
verlichting, verwarming en andere apparatuur. Wanneer u iets bent vergeten, zal de 
(thuis)centrale u daarop attenderen. Tegelijkertijd kan desgewenst automatisch een 
melding gestuurd worden naar een familielid of mantelzorger.

Met de bijgeleverde Samsung tablet communiceert de bewoner eenvoudig met een door 
haar geselecteerde gesloten groep van mensen middels videobel verbinding. U bepaalt 
wie wordt toegelaten, dus geen vreemde bellers! Ook kunt u foto’s en korte berichten 
delen met iedereen die een smartphone bezit. Tegelijkertijd kunt u via dezelfde tablet 
het casenio systeem 24/7 aanpassen, bijwerken, sensoren toevoegen/verwijderen of 
functies ervan wijzigen. Alles via een simpele menustructuur.  
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Bespaar op energiekosten
Door de mogelijkheid van continue temperatuurmeting in de woning en deze automatisch 
aan te passen, kunt u flink op de energierekening besparen. 

Levering en installatie 

De (thuis)centrale en de bestelde sensoren/actoren zijn in de fabriek al voorgeconfigureerd. 
Zij zullen elkaar dus “herkennen” bij installatie in de woning. Omdat de configuratie 
uitsluitend voor deze specifieke toepassing is samengesteld, zal ook bij gebruik van één 
beheersysteem voor meerdere woningen, de sensoren per woning ervoor zorgen dat 
alleen in die woning de voor die woning geconfigureerde metingen  worden doorgeven. 
Er is dus geen risico dat metingen uit naast gelegen woningen het overall systeem 
verkeerd informeren.

Installatie in de woning zelf zal 
meestentijds minder dan 1 uur beslaan. 
Het merendeel van de sensoren/actoren 
is kan zonder boren of schroeven worden 
gemonteerd. Basiskennis van het instellen 
van Wifi/WLAN apparatuur is  in de 
meeste gevallen voldoende.

Voor installatie van het automatisch 
watertoevoerventiel en/of de auto-
matische ovenuitschakeling is installatie 
door erkende installateur vereist. 

Instellen van situaties, doorgeven van 
meldingen 

Via de (thuis)centrale zijn alle sensoren 
met een online serviceportaal verbonden. 
De beheerder (dit kan de bewoner zelf, 
conciërge, professionele zorgverlener, 
mantel- of thuiszorger zijn) kan in dit 
portaal “ 24/7”  meldingen inzien, nieuwe 
sensoren toevoegen en instellingen 
wijzigen. 

Zo is onder andere in te stellen wie in  
welke situatie moet worden geïnformeerd, 
in welke volgorde en op welke manier. 
Meldingen kunnen verzonden worden per 
telefoon, sms, app of e-mail.

•  Eenvoudig menu voor het toevoegen   
    van scenario’s, contactpersonen en 
    sensoren
•  Beveiligd met gebruikersnaam, 
    wachtwoord en verificatiecode
•  Meerdere gebruikers toe te voegen*
•  Toont het tegoed op de simkaart van  
   de huiscentrale

* U bepaalt zelf aan de hand van de 
instellingen wie u toegang verleent tot het 
systeem. U kunt deze instelling ook altijd 
weer “24/7” wijzigen.

Alarmeringen

Indien er in een woning a.d.h.v. de door u – desgewenst verschillend per woning – 
ingestelde situatie een alarm getriggerd wordt, zal dit alarm binnen seconden 
naar de hoog beveiligde alarmcentrale van Casenio worden verzonden. Eveneens 
binnen seconden wordt de melding daar geverifieerd. Tegelijkertijd wordt een alarm 
doorgegeven aan de door u aangegeven contactpersoon, of groep contactpersonen. 

U kunt per situatie/gebeurtenis aangeven wie en wanneer hij/zij door het systeem 
geïnformeerd moet worden.  Zo mag het duidelijk zijn dat u onmiddellijk en eventueel 
ook een professionele alarmcentrale, geïnformeerd wilt worden bij bijvoorbeeld rook- 
of brandontwikkeling. Maar in geval van bijvoorbeeld een melding van een openstaand 
raam eerst een conciërge wordt geïnformeerd en na bijvoorbeeld 10 minuten, verdere 
meldingen doorgegeven worden.

Overigens kunt u altijd sensoren toevoegen of herbenoemen. Een bewegingssensor 
kunt u bijvoorbeeld binnen het bestaande systeem van de ene kamer naar een andere 
ruimte verplaatsen en zowel de instellingen (tijd, respons etc.) aan voor die ruimte 
benodigde settings vanuit het beheerssysteem altijd aanpassen en herbenoemen.

Dé oplossing voor u?

Op basis van uw specifieke wensen kunnen wij een advies op maat maken, welke qua 
investering u alleszins zullen meevallen.  

•  Wilt u per woning andere situaties meten en toch binnen 1 systeem in één oogopslag  
   alle woningen in één scherm zien? Dat kan. 
•  Wilt u het systeem tevens gebruiken als interactieve boodschappendienst, zelfs met  
   derden leveranciers/of telegeneeskundige? Dat kan. 
•  Wilt u bewoners, zorgverleners of mantelzorgers/famillie visueel informatie m.b.t. 
   spreekuren, activiteiten of aangaande onderhoud in de woning, storing van de lift 
   informeren? Dat kan
•  Wilt u het systeem als conciërge service en/of interactieve televideo verbinding 
   gebruiken? Dat kan.  
•  U kunt het systeem zelfs zo aanpassen dat u gericht het klimaat per woning kunt 
   aanpassen, of zelfs het energieverbruik monitort en deze direct in uw administratie 
   kunt verwerken.
•  De mogelijkheden zijn eindeloos en o.b.v. beschikbare ICT systemen in de meeste 
   gevallen tegen aantrekkelijk tarief te integreren.  

Graag nemen we dan ook vrijblijvend de tijd om samen met u, oplossingen te vinden welke 
tegemoet komen aan uw specifieke behoeften en die van uw bewoners.  
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Over Casenio

Casenio werd in 2014 opgericht als onderdeel van het Berlijnse IT-
systeemhuis Die Netzwerker AG. Reden voor de oprichting was een val 
van een aanverwante van één van haar medewerkers. 

Hoewel de bewoonster ’s avonds in haar serviceflat in redelijk goede 
gezondheid werd gevonden, had zij ondanks het bezit van een alarmkoord, 
niemand kunnen alarmeren. Dit omdat ze het koord niet bij zich droeg. 

Dat moest anders volgens de medewerker. Vandaar de ontwikkeling van 
het casenio systeem en de oprichting van casenio in 2014. Al vanaf het 
begin blijkt casenio toonaangevend op het gebied van deze zogenaamde 
sensorgebaseerde waarneming. Haar systemen hebben inmiddels 
hun weg naar honderden instellingen, alsook bewoners van service 
appartementen gevonden.

Voor haar unieke systeem heeft casenio diverse awards verkregen en 
is zij op dit moment één van de partners binnen het Berlijnse Huis van 
de Toekomst, een initiatief gericht op het toekomstgericht drempelloos 
langer zelfstandig kunnen leven, een initiatief van het Duitse ministerie 
van Volksgezondheid.

Sinds 2018 is Casenio ook in de Nederlandstalige markt actief. 
 

STARTERSPAKKETTEN

Om de keuze aan mogelijkheden verder te vergemakkelijken, zijn vanuit casenio 
een aantal starterspakketten geselecteerd. Deze pakketten zijn a.d.h.v. de meest  
voorkomende behoeften samengesteld.
 
Alle pakketten zijn desgewenst later altijd uit te breiden en/of te koppelen. 

Pakket “Alarmknop”

Dit pakket bevat de mogelijkheid voor de bewoner om pro actief bij problemen middels 
noodoproepknoppen contact op te nemen met verzorgers. De in de thuiscentrale 
geïntegreerde  hands-free audioverbinding met de beheerder/zorgcentrale, stelt u in 
staat direct met de woning contact op te nemen. (bijv. nadat er een alarm is afgegaan).

Pakket “Dwalen”

Met dit pakket wordt o.a. op afstand direct gemeld dat een bewoner gaat dwalen. Met 
de sensoren worden ongewone of onveilige situaties gesignaleerd. Er kan een melding 
verstuurd worden wanneer de bewoner het bed verlaat, er op onverwachte tijdstippen 
beweging of juist geen beweging in huis is en of de deur op een ongebruikelijk tijdstip 
open gaat of langere tijd open blijft (bijvoorbeeld ’s nachts). 

De in de thuiscentrale geïntegreerde  hands-free audioverbinding met de beheerder/
zorgcentrale, stelt u in staat direct met de woning contact op te nemen (bijv. nadat er 
een alarm is afgegaan).

Pakket “Oogje in het zeil”

Dit pakket focust op het meten van beweging, licht en warmte in de woning. Hiermee 
kan worden gesignaleerd of de bewoner  het bed op ongebruikelijke tijdstippen verlaat, 
er beweging of juist geen beweging in huis is, de deur of een raam op een ongebruikelijk 
tijdstip (bijvoorbeeld ’s nachts) open gaat of langere tijd open blijft, een apparaat (TV, 
koffiezetapparaat, mobiele kachel etc) lange tijd in- of uitgeschakeld is etc. De in de 
thuiscentrale geïntegreerde hands-free audioverbinding met beheerder/ zorgcentrale, 
stelt u in staat direct met de woning contact op te nemen. (bijv. nadat er een alarm is 
afgegaan).

Pakket “Gemak”

Dit uitgebreide pakket biedt de bewoner van de woning veel gemaksverhogende 
aspecten, waarbij tevens de veiligheid van de bewoner wordt gewaarborgd.  Zo zorgt 
dit pakket dat de temperatuur in de woning altijd op peil is. Kan zij automatisch de 
jaloezieën laten openen/sluiten, alle gekoppelde schakelaar in één keer aan en uit 
zetten. “Alles” is mogelijk.  

De bijgeleverde dimbare RGB LED lampen verhogen het comfort in de woning, maar 
kunnen bijvoorbeeld als alarm ook rood gaan flikkeren wanneer zich een gevaar 
voordoet. 

Met de bijgeleverde Samsung tablet communiceert de bewoner eenvoudig met een door 
haar geselecteerde gesloten groep van mensen middels videobel verbinding. U bepaalt 
wie wordt toegelaten, dus geen vreemde bellers! Ook kunt u foto’s en korte berichten 
delen met iedereen die een smartphone bezit Tegelijkertijd kunt u via dezelfde tablet 
het casenio systeem 24/7 aanpassen, bijwerken, sensoren toevoegen/verwijderen of 
functies ervan wijzigen. Alles via een simpele menustructuur.  

Pakket “Geheugensteun”

Dit uitgebreide pakket is ook weer voorzien van diverse sensoren ter registratie van 
dwaaldetectie, inbraak, temperatuur etc. Tevens kan zij de bewoner herinneren  aan 
het innemen van medicijnen, het sluiten van een deur of raam en het uitschakelen van 
verlichting, verwarming en andere apparatuur. Wanneer u iets bent vergeten, zal de 
(thuis)centrale u daarop attenderen. Tegelijkertijd kan desgewenst automatisch een 
melding gestuurd worden naar een familielid of mantelzorger.

Met de bijgeleverde Samsung tablet communiceert de bewoner eenvoudig met een door 
haar geselecteerde gesloten groep van mensen middels videobel verbinding. U bepaalt 
wie wordt toegelaten, dus geen vreemde bellers! Ook kunt u foto’s en korte berichten 
delen met iedereen die een smartphone bezit. Tegelijkertijd kunt u via dezelfde tablet 
het casenio systeem 24/7 aanpassen, bijwerken, sensoren toevoegen/verwijderen of 
functies ervan wijzigen. Alles via een simpele menustructuur.  
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Bespaar op energiekosten
Door de mogelijkheid van continue temperatuurmeting in de woning en deze automatisch 
aan te passen, kunt u flink op de energierekening besparen. 

Levering en installatie 

De (thuis)centrale en de bestelde sensoren/actoren zijn in de fabriek al voorgeconfigureerd. 
Zij zullen elkaar dus “herkennen” bij installatie in de woning. Omdat de configuratie 
uitsluitend voor deze specifieke toepassing is samengesteld, zal ook bij gebruik van één 
beheersysteem voor meerdere woningen, de sensoren per woning ervoor zorgen dat 
alleen in die woning de voor die woning geconfigureerde metingen  worden doorgeven. 
Er is dus geen risico dat metingen uit naast gelegen woningen het overall systeem 
verkeerd informeren.

Installatie in de woning zelf zal 
meestentijds minder dan 1 uur beslaan. 
Het merendeel van de sensoren/actoren 
is kan zonder boren of schroeven worden 
gemonteerd. Basiskennis van het instellen 
van Wifi/WLAN apparatuur is  in de 
meeste gevallen voldoende.

Voor installatie van het automatisch 
watertoevoerventiel en/of de auto-
matische ovenuitschakeling is installatie 
door erkende installateur vereist. 

Instellen van situaties, doorgeven van 
meldingen 

Via de (thuis)centrale zijn alle sensoren 
met een online serviceportaal verbonden. 
De beheerder (dit kan de bewoner zelf, 
conciërge, professionele zorgverlener, 
mantel- of thuiszorger zijn) kan in dit 
portaal “ 24/7”  meldingen inzien, nieuwe 
sensoren toevoegen en instellingen 
wijzigen. 

Zo is onder andere in te stellen wie in  
welke situatie moet worden geïnformeerd, 
in welke volgorde en op welke manier. 
Meldingen kunnen verzonden worden per 
telefoon, sms, app of e-mail.

•  Eenvoudig menu voor het toevoegen   
    van scenario’s, contactpersonen en 
    sensoren
•  Beveiligd met gebruikersnaam, 
    wachtwoord en verificatiecode
•  Meerdere gebruikers toe te voegen*
•  Toont het tegoed op de simkaart van  
   de huiscentrale

* U bepaalt zelf aan de hand van de 
instellingen wie u toegang verleent tot het 
systeem. U kunt deze instelling ook altijd 
weer “24/7” wijzigen.

Alarmeringen

Indien er in een woning a.d.h.v. de door u – desgewenst verschillend per woning – 
ingestelde situatie een alarm getriggerd wordt, zal dit alarm binnen seconden 
naar de hoog beveiligde alarmcentrale van Casenio worden verzonden. Eveneens 
binnen seconden wordt de melding daar geverifieerd. Tegelijkertijd wordt een alarm 
doorgegeven aan de door u aangegeven contactpersoon, of groep contactpersonen. 

U kunt per situatie/gebeurtenis aangeven wie en wanneer hij/zij door het systeem 
geïnformeerd moet worden.  Zo mag het duidelijk zijn dat u onmiddellijk en eventueel 
ook een professionele alarmcentrale, geïnformeerd wilt worden bij bijvoorbeeld rook- 
of brandontwikkeling. Maar in geval van bijvoorbeeld een melding van een openstaand 
raam eerst een conciërge wordt geïnformeerd en na bijvoorbeeld 10 minuten, verdere 
meldingen doorgegeven worden.

Overigens kunt u altijd sensoren toevoegen of herbenoemen. Een bewegingssensor 
kunt u bijvoorbeeld binnen het bestaande systeem van de ene kamer naar een andere 
ruimte verplaatsen en zowel de instellingen (tijd, respons etc.) aan voor die ruimte 
benodigde settings vanuit het beheerssysteem altijd aanpassen en herbenoemen.

Dé oplossing voor u?

Op basis van uw specifieke wensen kunnen wij een advies op maat maken, welke qua 
investering u alleszins zullen meevallen.  

•  Wilt u per woning andere situaties meten en toch binnen 1 systeem in één oogopslag  
   alle woningen in één scherm zien? Dat kan. 
•  Wilt u het systeem tevens gebruiken als interactieve boodschappendienst, zelfs met  
   derden leveranciers/of telegeneeskundige? Dat kan. 
•  Wilt u bewoners, zorgverleners of mantelzorgers/famillie visueel informatie m.b.t. 
   spreekuren, activiteiten of aangaande onderhoud in de woning, storing van de lift 
   informeren? Dat kan
•  Wilt u het systeem als conciërge service en/of interactieve televideo verbinding 
   gebruiken? Dat kan.  
•  U kunt het systeem zelfs zo aanpassen dat u gericht het klimaat per woning kunt 
   aanpassen, of zelfs het energieverbruik monitort en deze direct in uw administratie 
   kunt verwerken.
•  De mogelijkheden zijn eindeloos en o.b.v. beschikbare ICT systemen in de meeste 
   gevallen tegen aantrekkelijk tarief te integreren.  

Graag nemen we dan ook vrijblijvend de tijd om samen met u, oplossingen te vinden welke 
tegemoet komen aan uw specifieke behoeften en die van uw bewoners.  
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