Grundinställning för ditt GeoSKeeper larm
Vid leverans är trygghetsmobilen GeoSKeeper förberedd för användning. Posifon gör grundinställningar utifrån de uppgifter vi får av dig. Dessutom förbereder vi med inloggningsuppgifter för de
personer som skall kunna använda vår webbtjänst www.posifonomsorg.se. Vi ber dig därför att fylla i
nedanstående uppgifter. Kontakta Posifons kundtjänst på telefonnummer 031 360 87 70 vid frågor.

Användare:
Förnamn (obl.): ___________

Efternamn (obl.): _____________________________________________

Benämning i www.posifonomsorg.se (om annan än namnet)

_________________________________

Förutom dessa uppgifter kan personer som har administratörsrättigheter för www.posifonomsorg.se (se
nedan) vid behov komplettera med ytterligare uppgifter om användaren, anhörig och vårdkontakter samt göra
noteringar av särskild betydelse för personer som skall hantera larm.

Åtkomst till www.posifonomsorg.se
Ange nedan vilka personer (”operatörer”) som från start skall ha åtkomst till www.posifonomsorg.se, bl.a.
larmmottagare. Ange med X vilka personer som skall ha administratörsrättigheter (minst en). Som
Administratör kan man ändra samtliga uppgifter i www.posifonomsorg.se som rör användaren, användarens
mobila trygghetslarm samt lägga till fler operatörer.
Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

Admin.

Telefonabonnemang
Kontakt med mobilnätet är avgörande för larmets funktion. Våra tjänster utnyttjar GSM (2G) nätet och som
kund ber vi dig bedöma vilken mobiloperatör som har bäst täckning i området där larmet kommer användas.
Telia
O
Telenor
O
Roaming
O
(Kopplar alltid upp mot det nätet som har bäst täckning)

Inställning av det mobila trygghetslarmet
Armband/halsrem/väska
Posifonen levereras med halsrem, armband eller väska . Ange vilken som skall vara monterad vid leverans:
Halsrem
O
Armband
O
Väska
O

Ljud
Du kan välja att stänga av trygghetsmobilens pip-ljud som hörs vid knapptryckningar och vid en del andra
aktiviteter. Detta påverkar inte ringsignalen vid samtal.
O

Stäng av pipljud
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Sifferknappar
Ange vilket tel. nr som skall kontaktas för resp. knapp samt om samtal skall kopplas eller SMS skickas.
Knapp Tel.nr
Samtal
SMS
Samtal
SMS-text
SMS om ej svar
1

_________________

O

O

O

________________________

2

_________________

O

O

O

________________________

3

_________________

O

O

O

________________________

Knapparna skall vara inaktiverade O

Larmknapp
Ange vilka funktioner som skall utföras vid en tryckning på larmknappen (flera kan väljas)
O
Skicka position
O
Ringa samtal
O
Högtalaren skall vara avstängd i mobilen men
larmmottagaren skall höra vad användaren säger!
Ringlista: Trygghetslarmet ringer i tur och ordning tills första svarar. Minst ett nummer skall anges
Tel. nr. 1:
___________________________________
Tel. nr. 2:
___________________________________
Tel. nr. 3:
___________________________________
Tel. nr. 4:
___________________________________
O

Skicka SMS

Mobil nr:

___________________________________

SMS-text:

___________________________________

Indikatorer
Ange vilka indikatorer som skall vara aktiverade samt vilket mobilnummer som skall få SMS
Indikator
Mobil.nr.
SMS-text
O

Låg batterinivå

_____________________

________________________

O

Posifonen avstängd

_____________________

________________________

O

Posifonen sätts på

_____________________

________________________

Manuell avstängning
Det är möjligt att spärra avstängning av trygghetsmobilen med hjälp av knapparna så att den endast stängs av
om batteriet tar slut. Vid leveransen är avstängningsmöjligheten inte spärrad. Läs i guiden för inställning och
administration hur du kan ändra denna inställning.
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Inkommande samtal
Ange hur du vill att inkommande samtal skall hanteras av det mobila trygghetslarmet
O
Svara alla manuellt (med en knapptryckning)
O
Svara alla automatiskt (samtalet kopplas fram utan åtgärd av användaren)
O
Svara nedanstående nummer automatiskt, övriga manuellt
O
Svara nedanstående nummer automatiskt utan ringsignal och högtalarljud (tyst), övriga
manuellt
O

Tillåt endast samtal från nedanstående nummer (max. 10)

Tel. nr

_______________

Tel. nr

_______________

Tel. nr

_______________

Tel. nr

_______________

Tel. nr

_______________

Tel. nr

_______________

Tel. nr

_______________

Tel. nr

_______________

Tel. nr

_______________

Tel. nr

_______________

Trygghetsområdeslarm
Ange hur du vill använda det automatiska trygghetsområdeslarmet.
O
Funktionen skall vara aktiverad. Testa om innanför/utanför varje ______ minut (standard 10)
O

Skicka SMS-meddelande vid larm

Mobil nr

______________________________

Beskriv utseendet för trygghetsområdena (max. två kan användas), antingen med gatuadress som mittpunkt
och radie eller genom att bifoga karta/skiss. Ange en benämning du vill använda för trygghetsområdena.

Område 2

Område 1
Benämning:

_____________________________

Benämning:

______________________________

Alt 1, ange med adress och radie:

Alt 1, ange med adress och radie:

Gatuadress:

_____________________________

Gatuadress:

______________________________

Postnr:

_____________________________

Postnr:

______________________________

Postadress:

_____________________________

Postadress:

______________________________

Radie (m):

___________ (minst 200 m)

Radie (m):

_____________ (minst 200 m)

Alt 2, bifoga karta med skiss över området:

Alt 2, bifoga karta med skiss över området:

O

O

karta bifogas
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