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WHO WE ARE?

IKT riešenia a vývoj 
SW

Podpora obrany a 
krízového 

manažmentu

Automatizované a 
komunikačné systémy

Bezpečnosť



PARTNERS
_____________________________________________



Certifikáty našej spoločnosti



CUSTOMERS
_____________________________________________



MODERNÁ FORMA 
STAROSTLIVOSTI 
O SENIORA



AAL Ambient Assisted Living 

 Ambient Assisted Living predstavuje v našej spoločnosti nové 
možnosti starostlivosti a priestor na poskytovanie nových 
elektronických služieb. 

 Ponúkame unifikovaný centrálny systém na podporu seniorov, vďaka 
ktorému sa budú cítiť oveľa bezpečnejšie a môžu jednoducho 
komunikovať s príbuznými a získať pomoc v prípade potreby. 

 Riešenie poskytuje moderné informačné a komunikačné technológie 
(IKT) pre seniorov a vytvára prostredie, ktoré umožňuje 
transparentnú integráciu sociálnych služieb a potrieb pre dlhodobú 
zdravotno-sociálnu starostlivosť seniorov a iných zdravotne 
znevýhodnených občanov



Čo je Komplexné riešenie pre 
dohľad
osamelo žijúcich seniorov.



Komu je 
riešenie
určené ?

Seniorom a ich príbuzným,  
alebo agentúrnym 
ošetrovateľom.  



Ako
MONSE 

funguje ?
MONSE je moderná 24 hodinová
sociálna služba s využitím
bezdrôtových senzorových sietí. 
Rieši bezpečnosť stavu seniora. 
Senzorová sieť je inštalovaná tak,
aby nenarúšala súkromie seniora a 
rešpektovala diskrétnosť.



Čo získate
s 

MONSE ?
S riešením MONSE získate istotu, 
že Váš senior je v  bezpečí. 
MONSE poskytuje dohľad
žijúcim seniorom v ich
domácnosti a pri aktivitách
mimo domácnosti. 



Čo tvorí  MONSE?

Indoor Monitoring Outdoor Monitoring

 Riadiaca jednotka 
 Pohybové senzory
 Dverové a okenné senzory
 SOS poplachové tlačidlo
 Požiarny senzor

 Personálne GPS zariadenie
 Mobilná aplikácia
 WEB aplikácia 



Pohybový PIR 

sensor

Dverový senzor

Riadiaca 

jednotka
Teplotný senzor

Indoor Monitoring

MODELOVÉ UDALOSTI

 Osoba nevstala ráno z postele
 Znížená pohybová aktivita osoby
 Osoba nenavštívila kuchyňu v 

stanovenom intervale
 Osoba opustila domácnosť
 Otvorené vchodové dvere v noci
 Neobvyklá teplota v domácnosti
 Požiar v domácnosti
 Únik  CO2  (vyhrievacie teleso)



Outdoor Monitoring

MODELOVÉ UDALOSTI

 Senzor GPS opustil domácnosť
 Senzor GPS vstúpil do rizikovej 

zóny napr. železničná stanica
 Žiadosť o pomoc
 Opustenie domácnosti bez 

senzoru GPS

 Žiadosť o pomoc



HW súčasti riešenia
Riadiaca jednotka



HW súčasti riešenia
Senzorová sieť

GPS trackerPohybový senzor

Dverný snímač
Riadiaca 
jednotka

Pohybový senzor
PET Imunne

Požiarny senzor SOS poplachové tlačidloZáplavový  senzor



SW aplikácia



SW aplikácia



SW aplikácia



SW aplikácia



SW aplikácia



Výhody pre poskytovateľov
zdravotníckych a sociálnych služieb. 

 Prevencia

 Bezpečnosť

 Osobný prístup

 Jednoduchosť



Výhody pre užívateľov a ich
rodinných príslušníkov

 Automatické notifikácie pri rizikových situáciách

 Pocit bezpečia

 Rýchla dostupnosť informácii pre blízkych

 Domáce prostredie seniora

 Starostlivosť cez vzdialený prístup



Thank You 

https://www.aliter.com/sk/products/monse


