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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.
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Productbeschrijving

4.

De Cinnovate Zorg Webinterface (CSL 300001) is een praktische webinterface van de  
Careserver speciaal gemaakt voor zorg medewerkers. Met de Zorg Webinterface zijn alleen 
de relevante instellingen en informatie voor zorg medewerkers op een overzichtelijke manier 
beschikbaar. De Zorg Webinterface maakt zo de complexe functionaliteiten van de Careserver 
eenvoudig bedienbaar.

De Zorg Webinterface is gemaakt voor een tablet of PC en is met alle gangbare (internet) 
browsers eenvoudig te bereiken. De toegang tot de Zorg webinterface is beveiligd met een 
gebruikersnaam en wachtwoord zodat alleen de locatie(s), informatie, bediening of aanpassin-
gen waartoe de gebruiker de rechten heeft beschikbaar zijn.

De Zorg Webinterface toont eerst de Home  
pagina voor de selectie van: Ruimtes, Bronnen, 
Online status, Kamertoewijzing en de koppelin-
gen met andere systemen, afhankelijk van de 
systeemsamenstelling.

De verschillende selecties bieden direct een 
overzicht op de status en beschikbaarheid. 
Zo is zichtbaar in welke ruimtes er een alarm  
actief is, in welke ruimtes een zorgmedewerker  
aanwezig is en welke sensoren of (automati-
sche) alarmeringsmiddelen er actief zijn.

Maar ook welke toestellen van zorgmede- 
werkers er beschikbaar zijn voor alarmeringen 
en hoe de routeringen naar deze toestellen zijn 
ingesteld.

Met de Zorg Webinterface kan ook eenvou-
dig de individuele instellingen van sensoren of 
(automatische) alarmeringsmiddelen van een 
ruimte of Icom op afstand worden aangepast.

De Zorg Webinterface schept zo een beheerst 
overzicht en directe toegang tot alle relevante 
bedieningen.



Functionaliteitenoverzicht

5.

De Cinnovate Zorg Webinterface biedt de onderstaande functionaliteiten:
o Account beheer
 • Inloggen
 • Eigen profiel eigenschappen inzien
 • Eigen wachtwoord resetten
 • Accounts beheren

o Ruimtes 
 • Lijst van beschikbare ruimtes met actueel status overzicht.
 • Selectie van lijstvolgorde zodat (bijv.) automatisch de ruimtes met een actief  
  alarm bovenaan in de lijst staan.
 • Symbolisch overzicht van relevante en beschikbare sensoren of (automatische)  
  alarmeringsmiddelen bij elke ruimte.
 • Direct activeren of deactiveren van sensoren en (automatische) alarmeringsmid 
  delen 
 • Directe koppeling naar het Bronnen overzicht voor meer gedetailleerde 
  instellingen.
 • Lijst van beschikbare Systemen in de geselecteerde ruimte.
 • Directe link naar de Webcam webinterface gerelateerd aan de geselecteerde  
  ruimte.

o Bronnen
 • Alarm bronnen aanmaken, toewijzen aan een ruimte, instellingen bewerken of  
  verwijderen.
 • Overzicht van beschikbare bronnen met actueel status overzicht:
 • Per bron instellen van tijd schema(s) voor het automatisch activeren of 
  deactiveren van de selecteerde bron.

o Online status
 • Overzicht van beschikbare toestellen van zorgmedewerkers met de 
  Verpleegoproep App.

o Kamer toewijzing
 • Instellingenpagina voor de toewijzing van een specifieke ruimte aan specifieke  
  toestellen met de Verpleegoproep App.

o ISDN
 • Instellingenpagina van een gekoppeld verpleegoproepsysteem van derden zoals 
  op basis van ISDN.



Compatibiliteit

Software

Documentatie
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De Zorg Webinterface bestaat uit een webpagina, en een database. De database zit standaard 
in de Careserver 5, de webpagina bestanden worden meegeleverd met de Zorg Webinterface.

De Zorg Webinterface is compatibele met de onderstaande Cinnovate software en hardware.
• Careserver 5
• Icom1 versie 8.98
• Icom2 alle versies
• ISDN Proxy versie 1.3

Voor dit product zijn de onderstaande documenten beschikbaar:

• Productsheet Zorg Webinterface
• Gebruikershandleiding Zorg Webinterface 
• Installatiehandleiding Zorg Webinterface 
• Release notes

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

Vereisten
De Zorg Webinterface heeft de volgende rand software nodig om te functioneren.
• Careserver 5
• NET Framework 4.5 Features
• Web Server (IIS) All features except FTP
• Web Deploy 3.5
• SQL Express
• ISDN Proxy 1.3 (ISDN functionaliteit)


