SOULMATE tool
Iedereen wordt ouder, SOULMATES genieten ervan!
Met SOULMATE brengen we het beste van 2 werelden samen: Enerzijds bieden we een toegankelijke,
vriendelijke en professionele oplossing om zo lang mogelijk mobiel te blijven en hulp te krijgen wanneer dat
nodig is. Anderzijds gebruiken we moderne en bewezen technologie om de beste service en oplossingen te
bieden. Deze combinatie, samen met een ervaren team bestaande uit technische en wetenschappelijke
teamleden, garandeert dat SOULMATE in staat is te voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften met
betrekking tot verhoogde mobiliteit, gevoel van veiligheid en ouderenzorg. SOULMATE is een degelijk en
handig systeem en de enige oplossing die perfect geschikt is voor organisaties in de gezondheidszorg en
ouderenzorg om hen te helpen hun diensten naar een volledig nieuw niveau uit te breiden.
Kortom, SOULMATE helpt ouderen om mobiel en onafhankelijk te blijven met een navigatieapplicatie en zich
veilig te voelen, door ervoor te zorgen dat hulp altijd beschikbaar is wanneer dat nodig is. SOULMATE richt zich
hiervoor op volgende aspecten:




Het vereenvoudigen van het proces om hulp te krijgen
Verschaffen van inzicht in de geografische locatie van de gebruiker aan de zorgverleners
Verstrekken van informatie over nuttige punten langsheen de geplande route

SOULMATE zorgt ervoor dat men langer mobiel blijft
Wanneer mensen ouder en minder gezond worden, zijn ze meestal minder mobiel omdat ze zich minder veilig
voelen. Dit veroorzaakt een negatieve spiraal: mensen verplaatsen zich minder dan voorheen, krijgen nog meer
fysieke en mentale klachten en voelen zich daarom nog minder veilig tijdens het reizen. SOULMATE zorgt
ervoor dat de gebruiker steeds zijn route kent, weet waar hij is en waar hij naartoe gaat, zelfs wanneer er
onverwachte dingen gebeuren. Als een gevoel van onbehagen zich voordoet, kan SOULMATE altijd hulp vragen
aan een lijst voorgeprogrammeerde contactpersonen en organisaties.
EENVOUDIGE VIDEO ASSISTENTIE
SOULMATE biedt een eenvoudig, intelligent mechanisme om indien nodig via een videogesprek hulp te krijgen
van vrienden, familie of zorgverleners van zorgorganisaties. Gecontacteerde personen kunnen de huidige
locatie van de beller analyseren en een live videoverbinding met hen tot stand brengen. Het software systeem
is gebaseerd op moderne web technologie die toelaat dat de gecontacteerde personen interageren met
SOULMATE, zelfs wanneer ze de app zelf niet geïnstalleerd hebben.
KETEN VAN CONTACTPERSONEN
Als een vraag naar assistentie geactiveerd wordt, start SOULMATE een intelligent kettingmechanisme op
waarbij verschillende mensen achtereenvolgens worden gecontacteerd tot iemand antwoordt. Aan het einde
van de oproepketting bevindt zich een professionele instelling die steeds bereikbaar is waardoor een antwoord
op de oproep gegarandeerd is.
TRACKING VAN BEWEGING EN ALARMEN
SOULMATE laat toe op te volgen of de gebruikers van de SOULMATE app hun geplande route blijven volgen.
Dit betekent dat wanneer ouderen de vooraf gekozen route verlaten, SOULMATE hen verwittigt en
automatisch alarm kan slaan door een bericht te sturen naar een vooraf gedefinieerde contactpersoon. Zo kan
deze persoon vanop afstand hulp bieden.

Bezoek SOULMATE op: https://www.soulmate-tool.eu

INFORMATIE OVER NUTTIGE PUNTEN
Voor mensen die niet vertrouwd zijn met de omgeving langs de gevolgde route, kan SOULMATE informatie
verstrekken over de aanwezigheid en locatie van van nuttige punten zoals toiletten, taxi’s en restaurants.
Wij geloven dat SOULMATE veel comfort aan het leven van ouderen kan toevoegen en ook de service van
gezondheids- en ouderenzorgorganisaties aanzienlijk zou kunnen verbeteren. Daarom nodigen we je uit om
deel te nemen aan het SOULMATE initiatief dat streeft naar een beter ondersteunende en vriendelijkere wereld
voor ouderen, want tenslotte wordt ieder van ons ouder!

Geïnteresseerd ? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Om de SOULMATE visie verder uit te bouwen zijn wij steeds op zoek naar strategische partners en
geïnteresseerde partijen.
Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze website https://www.soulmate-tool.eu, of neem
vrijblijvend contact met ons op via info@soulmate-tool.eu.
Wij kijken uit naar een boeiend gesprek!
Het SOULMATE-team.

Bezoek SOULMATE op: https://www.soulmate-tool.eu

