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Mopas heeft naast het Protect System met de BT ook een
mobiele app voor de smartphone. De Connect app is een
hulpmiddel voor iedereen die zowel in de woning als buiten de
woning zich vrij wil bewegen maar bij calamiteiten toch snel
hulp wil krijgen van mantelzorgers of professionele zorg.

De Mopas Connect app is daarnaast uitstekend inzetbaar voor personeel dat in
gevaarlijke situaties werkzaamheden moet verrichten en bijvoorbeeld voor
medewerkers die op onregelmatige tijden zoals avond- en nachtdienst op
zichzelf aangewezen zijn.
De Mopas Connect app biedt u als alleenwerker een effectieve
bescherming voor elke situatie. In geval van een calamiteit zorgen wij voor een
snelle alarmering naar hulpverleners (ook dankzij onze bluetooth drukker). Uw
locatie wordt zichtbaar en als u hiervoor toestemming heeft gegeven kan de
hulpverlener u bij alarm volgen via GPS dat al standaard aanwezig is in uw
smartphone.
Met andere woorden: Mopas Connect is er voor elke organisatie of elk individu
en is speciaal ontwikkeld voor het monitoren van de veiligheid in alle
mogelijke risicovolle situaties. Zo kan bij calamiteiten alert en doelgericht hulp
worden verleend en de persoonlijke veiligheid proactief en structureel worden
verbeterd.
Met Mopas Connect krijgt u een oplossing met nauwkeurige positiebepaling
en situatiebeoordeling waardoor snel en doelgericht gehandeld kan worden in
geval van onveilige situaties en calamiteiten. U bepaalt zelf op elk moment wat
het systeem moet monitoren en welke hulpverleners u wilt inzetten.
Samengevat voorziet de Mopas Connect app online in de volgende
mogelijkheden:
•
•
•
•
•
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alarmeren bij calamiteiten
positiebepaling op kaart (ook op smartphone)
initiëren van hulp
lokaliseren mensen en middelen
signaleren afwijkingen
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De Mopas Connect app is eenvoudig en intuïtief met een overzichtelijke en
gebruiksvriendelijke layout.
Makkelijk en snel inloggen in de Mopas
Connect app met uw e-mailadres en
wachtwoord. De Mopas Connect app zal
altijd op de achtergrond blijven
functioneren zolang u ingelogd blijft.
Hiermee bent u altijd verzekerd dat een
alarm binnenkomt.

Snel alarm maken door simpelweg op
de alarmbutton te drukken als de app
geopend is. Als u onze app gebruikt in
combinatie met onze Bluetooth drukker
dan zal een alarm verstuurd worden zonder
dat u het toestel hoeft te ontgrendelen en
de app opent. Een akoestisch signaal zorgt
ervoor dat u weet dat het alarm gemaakt
wordt.

U heeft, als u per abuis een alarm heeft
gemaakt, altijd de mogelijkheid om een
alarm te annuleren zodat u niet onnodig
hulpverleners inschakelt. Ook na versturen
van het alarm is het mogelijk om een alarm
alsnog in te trekken. Uw hulpverleners
worden hiervan via een bericht op de
hoogte gesteld.

Via uw historie is achteraf altijd terug te
vinden wanneer een alarm is gemaakt en
wie het alarm heeft geaccepteerd,
geannuleerd of geweigerd. Ook de
uiteindelijke afhandeling van een alarm
wordt geregistreerd en is terug te vinden in
uw alarmhistorie.

www.mopas.eu

Connect app

Functies Mopas Connect app
Connect app
Altijd zien waar iemand zich bevindt binnen of buiten de locatie
• alarm app volledig native gebouwd
• Android en iOS standaard, Windows op aanvraag
Alarm te initiëren vanuit de app
Met onze Bluetooth drukknop is ontgrendelen van het toestel en
openen van de app niet meer noodzakelijk bij maken van alarm.

Alarm te initiëren vanuit een Pebble smartwatch
Geeft een veilig gevoel zonder zichtbare drukknop

Alarm te initiëren met een bluetooth drukknop
• drukknop als halszender of polszender te dragen
• telefoon mag vergrendeld zijn
• werkt tot ongeveer 10 m afstand
Positiebepaling binnen en buiten mogelijk
• buiten met GPS
• binnen met gebruik van wifi-stations en/of bakens
Meervoudige alarmeringsafhandeling
• via hulpverlener-app naar familie, mantelzorgers of collega’s
• connectie naar zorgcentrale of alarmcentrale mogelijk
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