Sharp
Systém pro urychlení pomoci

KISS Sharp je systém, který umožní zkrátit čas, během něhož se
dostane ke zraněným lidem pomoc. Dispečeři díky němu mohou
rychle oslovit dobrovolné záchranáře, kteří se nachází nejblíže
k poraněné osobě. Zraněného je tak možné začít ošetřovat dříve,
než přijede sanitka.

Vlastnosti:

Zobrazení na mapě

• nalezení nejbližší pomoci

• systém pro dispečery
• mobilní aplikace pro záchranáře
• zobrazení zásahů na mapě
• hromadné oslovení záchranářů

• Systém zobrazí každý zásah na mapě a také ukáže, kdo je právě
v okolí zraněného a jaké příslušenství je možné použít...
• KISS Sharp v rámci mapy vyznačí oblast, jejímž centrem je
právě daný zásah. Všechny dobrovolné záchranáře, kteří jsou
v požadované vzdálenosti, lze pohodlně a především hromadně
oslovit. Velikost této oblasti může dispečer libovolně měnit.

• nastavení způsobu dopravy
• plánování trasy ke zraněnému
• komunikace i pomocí textu a polohy

Nejbližší pomoc
• Systém pošle na mobilní telefony dobrovolníků oznámení, že je
v jejich blízkosti zraněný člověk.
• V mobilní aplikaci jim zobrazí podrobnosti o zranění, upřesní
polohu na mapě a informuje o dalších oslovených.
• Aplikace navrhne optimální cestu ke zraněné osobě, přihlédne
ke způsobu dopravy (autem, pěšky).
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Každý dobrovolný záchranář si v mobilní aplikaci vybere stav – jestli
v danou dobu může, nebo nemůže zasahovat. Na základě toho
bude viditelný či skrytý v rámci mapy. Pokud by se nacházel mimo
signál, systém mu automaticky nastaví status „Ofﬂine“.

Ochrana soukromí
Aby systém zajistil i odpovídající ochranu soukromí dobrovolníků,
poskytuje také možnost skrýt jejich polohu na mapě. V systému
stačí vybrat možnost „Neviditelný“, a dispečeři nebudou mít
přehled o pohybu daného dobrovolníka.

Napojení na další systémy
KISS Sharp je přímo napojen na Informační systém operačního
řízení (ISOR), díky tomu jsou dostupné informace z tísňových
linek a integrovaného záchranného systému. Vše potřebné se
automaticky importuje a průběžně aktualizuje, není nutné stejné
údaje znovu a znovu zadávat do dvou různých aplikací.

Naléhavost

Platformy
Mobilní aplikace je dostupná pro všechny
nejpoužívanější platformy – Android,
Windows Phone a iOS.

Díky výše uvedeným napojením mají dispečeři integrovaného
záchranného systému ihned přehled o vážnosti hlášených zranění.
KISS Sharp u zásahů zobrazuje standardní stupnici naléhavosti. I to
dispečerům může pomoci při vyhledání a oslovení dobrovolných
záchranářů.

Prostředí
Při tvorbě mobilní aplikace i systému pro
dispečery jsme se snažili, aby se Sharp dobře
používal a byl snadno pochopitelný. Ovládání
je snadné a přívětivé, není třeba pročítat
žádné manuály.

KONTAKTY

Linka pro firmy a veřejnou správu:
800 111 777 nebo *77
E-mail: korporace@o2.cz
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Rádi vám poskytneme
další informace.
Kontaktujte svého obchodního
zástupce nebo zavolejte
na zákaznickou linku.
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