
Snelle hulp 
bij een noodgeval thuis.
Gigaset smart care - 
hét slimme zorg/alarmsysteem 
voor alleenwonenden





Ontdek nu meer over Gigaset smart care.

Blijf ook op oudere leeftijd 
gewoon in uw vertrouwde 
omgeving wonen.

De meeste senioren willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen - 
en behulpzame (klein)kinderen helpen deze wens meestal graag 
vervullen. Toch is er ook een constante onzekerheid; gaat het wel 
goed met mijn alleenwonende moeder? Is bij mijn grootvader alles 
in orde?

U kunt tenslotte niet dag en nacht bij uw geliefden zijn. Het goede 
nieuws? Met Gigaset smart care kan dat wel.

Voor een gerust, veilig gevoel: 
Gigaset smart care.

Met het eenvoudig te installeren, intelligente alarmsysteem voor 
thuis wordt u gerust gesteld en kunnen oudere familieleden langer 
in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 

Beschikbaar in vier verschillende pakketten - geheel afgestemd 
op uw persoonlijke behoeften.



Gigaset smart care is altijd tot uw dienst in de woning van oudere 
familieleden én informeert u, het gezin of andere 
vertrouwenspersonen, wanneer er iets niet in de haak is. Bijvoorbeeld 
wanneer er al lange tijd geen beweging in de woning wordt 
waargenomen.

Het alarmsysteem bestaat uit de smart care-applicatie en, 
afhankelijk van het geselecteerde pakket, een aantal intelligente 
sensoren (waaronder bewegingsmelders en een alarmknop) die in 
de kamers worden geplaatst. 

Bij een noodgeval worden familieleden onmiddelijk geïnformeerd 
middels een pushbericht op de smartphone of automatische oproep. 
Ook dit is afhankelijk van het geselecteerde pakket.



Gigaset smart care - het 
betrouwbare, slimme zorg 
en alarmsysteem voor 
alleenwonenden.

Zekerheid voor de familie:
Één enkele blik op uw smartphone is voldoende om te weten of alles 
in orde is.

Een veilige, vertrouwde omgeving voor alleenwonenden: 
Langer thuis blijven wonen in de wetenschap dat vertrouwde 
personen indien nodig direct worden geïnformeerd.



Voor iedereen de juiste 
oplossing: de vier soorten 
pakketten.

Kies het juiste pakket voor de individuele wensen en behoeften, 
bijvoorbeeld MeerZekerheid of ExtraZekerheid - u bepaalt.

Er zijn twee startpakketten: 
smart SOS+Phone en smart motion

En twee allesomvattende, complete pakketten: 
smart care en smartcare + phone

Altijd flexibel:
De persoonlijke behoeften kunnen natuurlijk veranderen. Daarom 
kunnen de pakketten op elk moment uitgebreid worden met extra 
Gigaset sensoren."

Lees hieronder meer over de vier verschillende 
pakketten.
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Gigaset smart
SOS+Phone

Mobiel alarmsysteem waarbij vier gekoppelde contacten met 
slechts één druk op de knop geïnformeerd worden over een 
noodgeval.  

Inclusief voor senioren geschikte Gigaset DECT-telefoon.

De alarmknop kan zowel op een vaste als mobiele plaats in huis 
worden gebruikt. Wanneer één alarmknop niet toereikend is, kunnen 
er meerdere alarmknoppen aan het systeem worden toegevoegd.

Installatie en opslag van individuele noodtelefoonnummers met de 
Gigaset smart care-applicatie.

Zo kan Gigaset SOS+Phone u bijvoorbeeld ondersteunen:
Wanneer de alleenwonende in huis valt en hulp nodig heeft, drukt 
hij of zij handmatig op de alarmknop. Door een geautomatiseerde 
oproepketen brengt het alarmsysteem onmiddelijk maximaal vier 
familieleden op de hoogte. Dankzij de handsfree-functie kunnen zij 
direct met de alleenwonende praten. Veilig én betrouwbaar. 

Starter-
Paket

Alarmoproep voor alleenwonenden
Geen maandtarief



Gigaset
smart motion

Starter-
Paket

Het slimme bewegingsdetectiealarm voor 
alleenwonenden.

Een op sensoren gebaseerd systeem dat de familieleden 
informeert wanneer er in de woning niets meer wordt 
waargenomen.

De slimme sensoren worden heel eenvoudig op de deuren en in 
de gewenste kamer(s) bevestigd.

Installatie en instellingen regelt u eenvoudig met de Gigaset smart 
care-applicatie.

Zo kan Gigaset smart motion u bijvoorbeeld ondersteunen:
Wanneer tijdens een vooraf vastgestelde periode geen beweging 
in huis wordt waargenomen, informeert het alarmsysteem de 
familieleden via een pushbericht op een smartphone. Bijvoorbeeld 
wanneer een persoon flauwgevallen is of 's ochtends niet op tijd is 
opgestaan. Veilig en betrouwbaar zodat ze op tijd kunnen 
ingrijpen."



Gigaset smart care en 
Gigaset smart care+Phone

Het intelligente alarmsysteem voor 
alleenwonenden.

Een op sensoren gebaseerd alarmsysteem die verdachte 
situaties bij alleenstaande huishoudens signaleert. Meldingen 
gewoon via een smartphone en bij het complete pakket + 
eveneens per geautomatiseerde oproep in geval van nood.

De slimme sensoren worden heel eenvoudig op de deuren, ramen en 
in de gewenste kamer(s) bevestigd en individueel geprogrammeerd 
met de Gigaset smart care-applicatie.

Wanneer er onregelmatigheden in de dagelijkse routine van de 
alleenwonende worden waargenomen, meldt het systeem dit via 
een pushbericht op een smartphone en in het geval van een smart 
care + telefoonpakket ook via een automatische oproep op de 
inbegrepen, voor senioren geschikte Gigaset DECT-telefoon. Veilig 
én betrouwbaar.

Installatie met behulp van de Gigaset smart care-applicatie.



Zo kan Gigaset smart care en smart care+phone  
u bijvoorbeeld ondersteunen:

Het huis verlaten
Wanneer het openen van de voordeur wordt gesignaleerd door de 
sensoren, en er in de tien minuten daarna een beweging in huis 
wordt waargenomen, gaat het alarmsysteem er vanuit dat de 
bewoner het huis heeft verlaten. Het alarmsysteem pauzeert 
vervolgens alle verdere meldingen totdat de terugkeer van de 
bewoner waargenomen wordt. 

Wanneer het huis buiten een vooraf ingesteld tijdslot verlaten wordt 
(alarmuitzonderingen daar gelaten) wordt er onmiddelijk een alarm 
geactiveerd: de bewoner heeft het huis 's nachts verlaten.

"s Ochtends niet opgestaan
Wanneer de bewoner niet opstaat op zijn/haar gebruikelijke tijd, dan 
wordt er een alarm geactiveerd: bewoner is 's ochtends niet 
opgestaan."
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Altijd alles in beeld: 
met de smart care-
applicatie.

Met de Gigaset smart care-applicatie houdt u 
eenvoudig contact met uw alleenwonende 
familieleden. Zodra de app is verbonden met het 
basisstation, kunnen alle smart care sensoren, 
bewegingsmelders en alarmknoppen ermee worden 
bediend. De installatie spreekt voor zich.

Afhankelijk van het gekozen pakket kunt u met de applicatie 
individuele instellingen regelen zoals:
• Instellen van een periode van inactiviteit waarbij de bewoner wel 

aanwezig is.
• Instellen van de dag- en nachtcyclus (bijvoorbeeld om te bepalen 

of de bewoner 's ochtends wel op de gebruikelijke tijd opstaat).
• Opslag van individuele parameters voor de individuele routines, 

deze routines kunnen los van elkaar worden aangepast en 
uitgeschakeld.



U verkrijgt de applicatie in de App 
Store of via Google Play.

Bovendien ziet u in de app altijd of alles 
in orde is:

• Bij het openen van de applicatie ziet u in het overzicht in één 
oogopslag of de alleenwonende buitenshuis is en of er 
alarmeringen of afwijkingen zijn waargenomen.

• Evaluatie van de invididuele routines (huidige en afgelopen)
• Melding (pushbericht of alarmoproep)



de drie pakketten - smart motion, smart care 
en smart care+Phone, werken met behulp 
van een moderne Cloudintelligentie. 
Hiervoor wordt maandelijks een servicetarief 
in rekening gebracht: het Gigaset zorgtarief 
van slechts € 6,95 per maand. Het slimme 
SOS+Phone pakket werkt zonder 
maandelijks tarief..

Het Gigaset zorgtarief biedt u de volgende diensten:
• Altijd up-to-date: automatische softwareupdates op alle 

apparaten.
• Altijd veilig: opslag van vertrouwelijke data in een beveiligde, 

Duitse Cloud.
• Altijd beschikbaar: in geval van nood een automatische 

telefonische melding (bij SOS+Phone en smart care+Phone) aan 
geselecteerde familieleden.

• Altijd verbonden: eenvoudige bediening via de smartphone-
applicatie en een automatische pushmelding in geval van nood.

• Alles inbegrepen: geen implementatie- of verborgen kosten.

Hoge prestaties - kleine 
bijdrage: het Gigaset-tarief.

Bestel op: 

www.gigaset.com/ 

smartcare

Gigaset smart care 
App



• • Bijzonder eenvoudige installatie - 
voor tevreden gebruikers

• • Cloudhosting in Duitsland - voor 
maximale gegevensbeveiliging

• • Made in Germany - voor stabiel hoge 
Duitse kwaliteit 

• • Gecertificeerd met het Duitse 
seniorenproducten keurmerk 

Nog meer goede 
redenen voor Gigaset 
smart care.

Wat zeggen anderen 
over smart care?

60 % vindt het zeer 

goed dat er zelf beslist kan 
worden welke functies er 
gebruikt worden.

74 % vindt dat 

praktisch iedereen een 
intelligent zorgsysteem kan 
gebruiken.

80 % voelt zicht veilig 

door het slimme 

zorgsysteem.

Gigaset Communications GmbH, smart care Studie 2017



Alles zu Gigaset smart care unter

gigaset.com/smartcare
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