HEALTHCARE
SPIE, sharing a vision for the future

Uw uitdagingen...
...onze oplossingen

Sinds enkele jaren voeren publieke en private instellingen in de gezondheidszorg
een beleid dat als doel heeft hun instellingen (klinieken, ziekenhuizen, zorgcentra,
verzorgingshuizen, enz.) te moderniseren, om ze toonaangevend te maken op
het gebied van medische technologie en hygiëne, maar ook om ze veiliger,
comfortabeler en ‘slimmer’ te maken voor het welzijn van hun patiënten
en personeel.
SPIE biedt expertise en onderscheidende innovatieve technische oplossingen
ter ondersteuning van professionals in de gezondheidszorg op het gebied van:
Management van zorginstellingen
Veiligheid van bezoekers
Patiëntenzorg
Risicomanagement

KLANTEN VERTELLEN

“ Wij worden goed
verzorgd en
voelen ons veilig.”

Het zorgsysteem van Soluzo met het
aanraakscherm maakt het mogelijk
dat Tinie en Willy Moenen verzekerd
zijn van de aandacht en zorg die
Tinie nodig heeft na haar herseninfarct,
zonder daarbij in te hoeven leveren aan
zelfstandigheid. Willy: “Als er buiten
aangebeld wordt, kunnen we op het
scherm zien wie er beneden bij de voordeur staat en zelf bepalen of we die
persoon binnenlaten.” Ook kan de zuster via het scherm opgeroepen worden
en kan zij vervolgens direct inloggen in
het patiëntendossier.

CARE

“In geval van nood hoef ik maar de
alarmknop op het scherm van Soluzo
aan te klikken en de verzorgende is
al onderweg. Je hebt de controle. Dat
geeft een veilig gevoel.”
Soluzo is één van de integrale slimme
zorgoplossingen van SPIE. Soluzo is
gebaseerd op een combinatie van kwaliteitsverbetering van zorgprocessen en
toepassing van zorgtechniek die zich
reeds in de praktijk bewezen heeft,
inclusief directe kostenbesparingen
en verhoging van klant- en gebruikerstevredenheid.

ZORGINSTELLING

VEILIGE
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SPRINKLERTECHNIEK
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TOEGANGS- NOODSTROOMCONTROLE
AGGEGATEN

SPIE & HEALTHCARE
ONZE KENNIS EN EXPERTISE
VEILIGHEID & BEVEILIGING
Brandbeveiliging en
sprinklertechniek
Rookafzuiging
Gesloten televisiecircuit /
inbraakalarm
Stille ontruiming
Toegangscontrole
Taggingsystemen voor
diverse toepassingen
Verpleegoproepsystemen
Medische oproepsystemen
C2000 / In Building Wireless
NEN 2575 scan

GEBRUIKERSCOMFORT
Ziekenhuismedia
TV-oplossingen
Domotica
Noodstroomaggregaten
Nood- en vluchtwegverlichting
Sanitaire installaties
Verwarming, ventilatie
en airconditioning

UPGRADEN FACILITEITEN
NAAR SLIMME GEBOUWEN

ENERGIE-EFFICIËNTIE
Ontwerpen en installeren
van elektrotechnische en
werktuigbouwkundige
installaties zoals:
Gebouwbeheersysteem
Energiemonitoring
Ledverlichting
Energiezuinige plafonds

COMMUNICATIE
Telefonie
Intercom
Kantoorautomatisering
Wifi
Enterprise Mobility
Management
LAN-infrastructuren
IT-infrastructuren
Telemetrie
Satellietontvangst /
CAI netwerken

MIJN
OPMERKINGEN

SPIE:
Uw integrator van technische
diensten in de gezondheidszorg
SPIE levert ondersteuning aan 1100 zorginstellingen in heel
Europa via een netwerk van 550 regionale vestigingen.
Als publieke of private instelling
heeft u continu te maken met wetten
en regels op het gebied van gezondheid, veiligheid, prestatieverplichtingen en servicekwaliteit. Door de
klantgerichte benadering vormt
SPIE voor u één aanspreekpunt voor
ontwerp, installatie, ingebruikname
en onderhoud van uw technische
projecten.

SPIE ondersteunt professionals
in de gezondheidszorg ook d.m.v.
een breed scala aan IT-diensten
die bedoeld zijn om systemen voor
m e di s c h e p a tiën ten do s s ier s ,
technologieën in telegeneeskunde
en overdracht en uitwisseling van
gegevens via het netwerk optimaal
te benutten.

SMART CITY
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UPGRADEN VAN
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GEZONDHEIDSZORG IN HET
HART VAN DE ‘SMART CITY’
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Onroerend goed

Transport/
Mobiliteit

EXPERTISE.
Als onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied
van energie en communicatie ondersteunt SPIE zijn klanten in de particuliere en
openbare sector bij het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van meer
energie-efficiënte en milieuvriendelijke faciliteiten.

AANPASSINGSVERMOGEN.
In een steeds veranderende omgeving waarin renovatie, verbetering en
onderhoud van infrastructuur en instellingen zijn vereist, biedt SPIE een breed
scala aan klantgerichte technische diensten. De regionale vestigingen van SPIE
maken het mogelijk de meest complexe projecten te coördineren.

COMMITMENT.
. Dienstverlening met gegarandeerde kwaliteit die voldoet aan de verwachtingen
van de klant.
. Continue verbetering van prestaties voor een betere dienstverlening.
. Bescherming van het milieu door minder natuurlijke grondstoffen te gebruiken,
vervuiling te voorkomen en recycling van afvalstoffen te optimaliseren.

www.spie-nl.com
SPIE Nederland B.V.
Hoofdkantoor:
Huifakkerstraat 15
NL-4815 PN Breda
Postbus 2265
NL-4800 CG Breda
tel. +31 (0)76 544 54 44
info.beheer@spie.com
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Openbare
veiligheid en
beveiliging

Openbare verlichting en
wegwerkzaamheden

