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NCT ALERT – Gericht alarmeren en communiceren om e� iciënter zorg te verlenen

In de zorg is efficiënt werken belangrijk maar staat de veiligheid van cliënten en 
medewerkers altijd voorop. NCT Alert helpt u hierbij door ervoor te zorgen dat met de 
juiste meldingen professionals in contact komen om efficiënt zorg te verlenen. Op 
welk niveau en in welke omvang? Dat bepaalt u eenvoudig in het alarm management 
platform in de cloud. Optimaliseer bestaande processen en verbeter de communica-
tie tussen zorgprofessionals, cliënten en bewoners in situaties die aandacht vragen. 

De 
oplossing voor 
alarm management 
in de zorg 

Overzicht applicaties 

Verpleegoproep Persoons-
alarmering BHV oproepen Optimalisatie 

werkprocessen

Brand- en 
evacuatiealarm

Monitoring en 
analyseService oproepen Oproepsysteem

Date and timeDate and timeDate and time Last nameLast nameLast name StatusStatusStatus

29.11.2017   10:00 pm29.11.2017   10:00 pm29.11.2017   10:00 pm MüllerMüllerMüller

29.11.2017   10:01 pm29.11.2017   10:01 pm29.11.2017   10:01 pm SchusterSchusterSchuster

29.11.2017   10:01 pm29.11.2017   10:01 pm29.11.2017   10:01 pm HeinzeHeinzeHeinze

29.11.2017   10:02 pm29.11.2017   10:02 pm29.11.2017   10:02 pm GräfGräfGräf

29.11.2017   10:02 pm29.11.2017   10:02 pm29.11.2017   10:02 pm SchröderSchröderSchröder

29.11.2017   10:02 pm29.11.2017   10:02 pm29.11.2017   10:02 pm GerdesGerdesGerdes

29.11.2017   10:03 pm29.11.2017   10:03 pm29.11.2017   10:03 pm AhlersAhlersAhlers

29.11.2017   10:04 pm29.11.2017   10:04 pm29.11.2017   10:04 pm BehrensBehrensBehrens

Response timeResponse timeResponse time

1 Min.1 Min.1 Min.

1 Min.1 Min.1 Min.

2 Min.2 Min.2 Min.

3 Min.3 Min.3 Min.

7 Min.7 Min.7 Min.

9 Min.9 Min.9 Min.

11 Min.11 Min.11 Min.

13 Min.13 Min.13 Min.

First nameFirst nameFirst name

MaximilianMaximilianMaximilian

BerndBerndBernd

PeterPeterPeter

HeinzHeinzHeinz

SusanneSusanneSusanne

UlrikeUlrikeUlrike

StefanStefanStefan

AntjeAntjeAntje

CEOCEOCEO

Human ResourcesHuman ResourcesHuman Resources

AccountingAccountingAccounting

FinanceFinanceFinance

ProductionProductionProduction

Public RelationsPublic RelationsPublic Relations

FinanceFinanceFinance

MarketingMarketingMarketing

DepartmentDepartmentDepartment SkillSkillSkill

CrisismanagerCrisismanagerCrisismanager

IT managementIT managementIT management

Factory managementFactory managementFactory management

Security OfficerSecurity OfficerSecurity Officer

CrisismanagerCrisismanagerCrisismanager

ITITIT

Security OfficerSecurity OfficerSecurity Officer

CrisismanagerCrisismanagerCrisismanager

LIVE REPORTLIVE REPORTLIVE REPORT On-call service alertingOn-call service alertingOn-call service alertingAlarmAlarmAlarm

Max Mustermann            Help        Language                LogoutMax Mustermann            Help        Language                LogoutMax Mustermann            Help        Language                Logout

DASHBOARDDASHBOARDDASHBOARD

Crisis managementCrisis managementCrisis managementCategoryCategoryCategory

Convening of crisis task...Convening of crisis task...Convening of crisis task... On-call service alertingOn-call service alertingOn-call service alerting External alarmExternal alarmExternal alarm

EvacuationEvacuationEvacuationCategoryCategoryCategory

Whole campusWhole campusWhole campus Main buildingMain buildingMain building OutbuildingOutbuildingOutbuilding

Incident ManagementIncident ManagementIncident ManagementCategoryCategoryCategory

IT alarmIT alarmIT alarm Infrastructure alarmInfrastructure alarmInfrastructure alarm First-aiders emergency callFirst-aiders emergency callFirst-aiders emergency call

On-call service alertingOn-call service alertingOn-call service alertingAlarmAlarmAlarm Skill crisis managerSkill crisis managerSkill crisis manager

58 %58 %58 %
000 252525 757575505050 100100100

ConfirmationConfirmationConfirmation RejectedRejectedRejected Overview feedbackOverview feedbackOverview feedback

64 %64 %64 % 12 %12 %12 % 76 %76 %76 %

       Alarm CockpitAlarm CockpitAlarm Cockpit       ConfigurationConfigurationConfiguration        Setup       Setup       Setup

Silent alarmSilent alarmSilent alarm yesterday  11:12 pmyesterday  11:12 pmyesterday  11:12 pm

Active alarmsActive alarmsActive alarms

Production alarmProduction alarmProduction alarm today  00:55 amtoday  00:55 amtoday  00:55 am

Mass notificationMass notificationMass notification today  01:01 amtoday  01:01 amtoday  01:01 am

IT emergency IT emergency IT emergency 
managementmanagementmanagement today 01:08 amtoday 01:08 amtoday 01:08 am

Fire alarmFire alarmFire alarm today  01:12 amtoday  01:12 amtoday  01:12 am

On-call serviceOn-call serviceOn-call service
alertingalertingalerting today  00:12 amtoday  00:12 amtoday  00:12 am
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De juiste melding op de juiste plek 

Minder alarmen
Dankzij een slim filtersysteem in combinatie met ingestelde 
regels is het mogelijk het aantal alarmen te reduceren. NCT 
Alert geeft alleen relevante meldingen en alarmen door aan de 
zorgprofessional. 

Directe communicatie met bewoners
Met NCT Alert staan cliënten en bewoners snel in contact met 
het zorgpersoneel via een spreekverbinding. 

Stil brandalarm 
Via het NCT Alert platform kunnen medewerkers een stil 
(brand)alarm genereren. Snelle analyse van de situatie is 
mogelijk en beschikbaar voor BHV door de gedetailleerde 
lokatievoorziening.   

Persoonsalarmering
Veilig werken door het geven van een stille alarmoproep. NCT 
Alert zorgt ervoor dat de noodoproep bij de juiste collega‘s 
terecht komt en geeft snel de relevante informatie over de 
situatie. 

Slim alarmeren 
NCT alert zorgt ervoor dat de juiste melding op de juiste plek 
komt. Alarmniveau‘s en scenario‘s zijn eenvoudig in te richten 
op basis van bijvoorbeeld beschikbaarheid, vaardigheden, 
locatie en roosters. De geïntegreerde feedback functie geeft 
u altijd inzicht in de afhandeling van een alarm. 

Systeem integratie
Integratie van bestaande zorgoproep- en alarmering-
systemen is met diverse interfaces eenvoudig tot stand te 
brengen.  

Alarmering

Alarm 
management 

dashboard

Rapporten 

Verpleegoproep Stil 
brandalarm

Mobiele 
oplossing 

IoT 
sensoren

Technisch 
alarm

Noodoproep 
toestel

Integratie 
zorgregistratie 

Nood-
conferenties
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Integratie van mobiele apparaten
Mobiel alarmeren met bijvoorbeeld een smartwatch of  ander 
apparaat met GPS functie. Maakt dwaaldetectie mogelijk 
doordat de zorgprofessional adequaat kan reageren. 

Eenvoudig IoT sensoren integreren 
Dankzij moderne LPWAN-netwerken is IoT eenvoudig te 
integreren in uw alarmeringsmanagement. Het belangrijkste 
voordeel is dat er geen bedrading nodig is om bijvoorbeeld 
deursensoren te monitoren. 

Integratie dwaaldetectie
Maakt dwaaldetectie onderdeel van uw alarmeringsmanage-
ment. Door locatiebepaling middels een smartwatch of pols/
halszender met GPS ontvangt de zorgmedewerker de actuele 
GPS-gegevens in een melding die nodig om dwalen te voor-
komen.  

Snel en eenvoudig alarmafhandeling 
evalueren
De details van alle meldingen en alarmoproepen zijn beschik-
baar voor analyse en optimalisatie. De uitgebreide evaluatie-
mogelijkheden helpen u processen te verbeteren. 

Rapport 

Dienstrooster

1Verpleegoproep-
systeem

Oproep cliënt 
of bewoner

2

1e lijn
oproep 

5 personen

Acceptatie alarm 
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succesvol afgemeld

Escalatie 2e lijn
zorggroep 
4 personen

Acceptatie alarm 
1 persoon 

Acceptatie alarm 
1 persoon 

Externe 
alarmering 

Nachtdienst
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6

3

Een cliënt of 
bewoner doet 
een oproep 

1

NCT Alert alarmeert 
de zorgprofessionals 
conform dienstrooster

2

Een zorgprofessional 
accepteert het alarm. 
Direct contact met de 
alarmgever is mogelijk. 
Het alarm is succesvol 
afgemeld. 

3

Escalatie in dezelfde 
groep wanneer 
niemand het alarm 
accepteert binnen 120 
seconden. 

4

Verdere escalatie  
conform protocol 
wordt in gang 
gezet. 

5

De afhandeling 
van het alarm is 
gedocumenteerd. 

6
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NCT Alert SaaS 
SOFTWARE AS A SERVICE
Met de SaaS oplossing van NCT Alert heeft u online toegang 
tot het alarm management platform onafhankelijk van de 
infrastructuur van uw zorginstelling. Binnen deze betaalbare 
oplossing heeft u uitgebreide toegang en mogelijkheden om 
het alarmeringsproces naar wens in te richten. Geen initiële 
investeringskosten en de mogelijkheid om snel op te schalen 
bieden u de flexibiliteit die nodig is. 

Voordelen 
•  Onafhankelijk van bestaande infrastructuur: webinterface 

via alle browsers. 
• Betaaldbare oplossing zonder investeringskosten
• Gemak: procesgestuurde inrichting en alarmering
• Redundant alarm systeem

Noodtoestel

Web based 
management systeem 

Documentatie 

Alert app

Alarmerings-
apparaaat

Modulair alarm management 
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NCT Alert hybride 
Combineer de voordelen van een locale server en configuratie 
in de cloud.

Voordelen
• Combineer centrale en lokale alarmen
• Compleet pakket voor alle alarmeringsbronnen
•  Eenvoudig te integreren:  alarm media gateway met 

redundant netwerkverbinding (LTE-failover)
• Integratie van alle bestaande systemen 
•  Directe SIP-verbinding en Message Link integratie voor 

extra alarmeringsopties

Zero Touch confi guratie 
De lokale alarmservers en de toegang tot alarmrap-
porten worden eenvoudig geconfigureerd in het web 
management systeem. Dit maakt configuratie van het 
alarmproces eenvoudig, bij een storing is het door-
zetten van een alarm naar een ander apparaat binnen 
2 klikken geregeld. De administratieve lasten zijn laag 
en onderhoudskosten worden voorkomen.  

Alarm media gateway

ZORGINSTELLING 

LTE 
failover

Brand-
alarminstallatie 

Brandalarm-
installatie 

Dwaaldetectie 
domotica

EXTRAMURALE ZORG

IoT alarmknop

Alarmoproep

Alarmoproep 
incl. GPS

Verpleegoproep-
systeem

PBX
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