


Document eigenschappen
Versienummer: 1.1        Concept / definitief
Documentlocatie: CinDocu / www.cinnovate.nl/support  CSL 500003

Cinnovate is een product van DEA bv en een geregistreerde merknaam. DEA bv heeft de informatie in 
deze handleiding met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat be-
paalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade 
die ontstaat uit direct of indirect gebruik van deze handleiding. Tevens behoudt DEA bv te allen tijde 
het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in deze handleiding aan te brengen. Alle 
inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan DEA bv. 

Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
zoals gedeponeerd bij de KvK te Lelystad, inschrijfnummer 39046783.

Controleer voor gebruik van de handleiding altijd eerst www.cinnovate.nl/support voor de meest recen-
te versie.

Disclaimer

Historie

Versie  Datum  Veranderingen     Auteur(s)

1.  05-04-2017 Eerste versie toevoeging technische   R. Attevelt
    informatie

2.

1.1  27-02-2018 Opmaak, productbeschrijving en technische R. Attevelt
    specificaties toegevoegd. 
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Productbeschrijving

4.

De Cinnovate Verpleegoproep App (CSL 500003) voor Android is een handige applicatie 
die kan worden geïnstalleerd op smartphones die voorzien zijn van Android als besturings- 
systeem. Dankzij de Verpleegoproep App kan de smartphone worden ingezet als  
oproeptoestel voor zorgverleners waarop de alarmberichten vanuit het Cinnovate systeem 
binnenkomen. 

Op het moment dat er een alarmbericht wordt ontvangen door de Verpleegoproep App dan 
krijgt de gebruiker een geluidssignaal te horen en ziet hij/zij het alarmbericht op het scherm. 
De gebruiker kan de Verpleegoproep App gebruiken om de melding te accepteren, een spreek/
luisterverbinding te starten met de cliënt en/of eventuele camerabeelden te bekijken.

De Cinnovate Verpleegoproep App kan echter  
meer dan alleen alarmberichten ontvangen 
en afhandelen. Zo kan de Verpleegoproep 
App ook intercom oproepen van de Cinnovate  
intercom posten ontvangen, biedt de App  
altijd een actueel overzicht van de ontvangen  
oproepen en kunnen oproepen eventueel op 
afstand worden afgesteld.



Functionaliteitenoverzicht

Vereisten

5.

De Cinnovate Verpleegoproep App voor Android is een handige applicatie waarmee smart- 
phones kunnen worden ingezet binnen een Cinnovate zorgomgeving. De Verpleegoproep App 
voor Android biedt de onderstaande functionaliteiten:

* Ontvangen en afhandelen zorgoproepen vanuit de Cinnovate Careserver.
* Tonen details zorgoproep.
* Spreek/luisterverbinding maken met de Cinnovate Icom.
* Camera beelden bekijken bij zorgoproepen en/of intercom oproepen.
* Eenmalige berichten ontvangen.
* Zorgoproep accepteren.
* Zorgoproep op afstand afstellen.
* Berichten geschiedenis zichtbaar maken.
* Alarm maken via noodknop (let op niet bij alle toestellen mogelijk)

Besturingssysteem:  Android 5.0 of hoger
Minimale kloksnelheid: 1.2 GHz.   
Minimaal werkgeheugen: 2 GB.
Minimale opslagcapaciteit: 8 GB.
Scherm:   Touchscreen.
Advies batterij:  Minimaal 2800 mAh

Geteste toestellen: Samsung Xcover 3 en 4, Cat S40.
Noodknop alleen mogelijk met Samsung Xcover 3.
Noodknop bij Samsung Xcover 4 werkt alleen als het scherm aanstaat.



Compatibiliteit

Software

Documentatie

6.

Cinnovate Software: Verpleegoproep App 2.43.4
Licentie:   Verpleegoproep App Android
SIP Licentie:   LinPhone based open license Cinnovate licentie.

De Cinnovate Verpleegoproep App is compatible met de onderstaande producten:
* Careserver vanaf versie 4.3
* Careserver Web API vanaf versie 1.3.0.1

Voor dit product zijn de onderstaande documenten beschikbaar:
* Productsheet Verpleegoproep App Android
* Installatie handleiding Verpleegoproep App Android
* Gebruikershandleiding Verpleegoproep App Android
* Release notes

Voor de meest recente documentatie verwijzen wij u naar onze website: www.cinnovate.nl/
support.


