
Welke eisen en functies stellen we 

aan spraak in de zorg

HPS Connectivity Solutions 

HPS Connected Health



HPS ontwikkeling en samenwerking
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Telecommunicatie

(Tele)communicatie

Infrasructuur

Private GSM, Private LTE, Roaming, WiFi, BLE 

Cloud

Telecom & Infrastructure as a Service

Connected Health

Functionality as a Service



We praten (nog steeds) met elkaar

Spraak blijft een essentieel onderdeel om bewust en

onbewust te communiceren met elkaar



Welke ervaring hebben zorg instellingen met spraak

Is er een reden om te migreren naar LTE

Waarom niet het publieke netwerk gebruiken

“
“

Omdenken

Technologie gebruiken waarvoor het bedoeld is

Ervaringen in de zorg
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Private LTE maakt het mogelijk eenvoudig

over te stappen naar smartphones om 

gegarandeerde beeld communicatie toe te

voegen in het zorgproces, 

“
“

Omdenken

Even kijken en praten op afstand draagt bij in de zorg

HPS Connected Health
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Wij willen geen App hebben die crashed of 

geen verbinding kan maken als de 

medewerker wil bellen
“
“

Omdenken

Gebruik infrastructuur en App waarvoor ze bedoeld zijn

HPS Connected Health
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Nieuwe generatie bouwstenen
HPS Connected Health 

Communicatie platform as a service 

gescheiden los van traditionele data 

netwerken

Communicatie

Spraak en data garantie voor bedrijf 

kritische communicatie

Kwaliteit

Locatie informatie geeft inzicht in de 

organisatie en handelingen zijn te 

automatiseren voor de medewerker

Locatie

Inzicht in de beschikbaarheid geeft

inzicht in de organisatie

Beschikbaarheid

Met 1 device in de organisatie

werken. Zorg Smartphone 

NEN 2575

Beschikbaarheid PGSM/PLTE SIM 

gekoppeld voor optimaal werkproces

Informatie koppeling
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Spraak is functioneel en kritisch
PGSM en PLTE biedt native spraak garantie in kritische zorgcommunicatie

Medewerker(s)

intercom

reanimatie

smartphone

deskphone

persoonsbeveiliging

slimme sensor

tablet

dwaaldetectie

smart watch

verpleegoproepsysteem



Business case 1

Ons Tweede Thuis



Business case OTT

✓ 100 locaties (DECT)

✓ Private GSM netwerk uit Cloud

✓ Bluetooth network uit Cloud

✓ Persoonsbeveiliging op Zorg Smartphone met laad rek

✓ Smart sensor met video

✓ Tablets met beeld

✓ Intercom



Business case 2

Sint Franciscus



Business case Franciscus

Meerdere gebouwen op het terrein

Private LTE netwerk

NEN 2575-4

- Vervanging DECT

- 1 Device voor brandmeldingen en (zorg)communicatie

- 31 Picocellen

- Zorg Smartphone met laad rek



HPS Connected Health
The new network driven healthcare communication technology as a service


