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Vlinder

Watcherenterprises ontwikkelt lokalisatie platform ‘Loox’ om  dierbaren en kostbaarheden te 
vinden. Daarop aangesloten zijn smartphones en de door ons team ontwikkelde mobiele devices 

voor kinderen, ouderen en goederen zoals koffers en vervoersmiddelen.

Geniet van een zorgeloze oude dag samen met de Vlinder. Actieve 
ouderen dragen de Vlinder als halsketting, aan een riem of in de jaszak.
Onze alarmering met lokatiebepaling functioneert binnen én buiten door 
gebruik van GSM, aGPS, WiFi.

Als senior kan je nu gaan en staan
want hulp is altijd nabij. De Vlinder staat in GSM contact met de Watcher App 
op de smartphone van volgers. Zoals vrienden, familie en eventueel een 
alarmcentrale. Volgers kunnen senioren lokaliseren en met hen communiceren 
via een spreek-luister verbinding. 

De Vlinder verbindt
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Functies

Draadloos laden
De Vlinder wordt met een slim basisstation draadloos opgeladen.
‘s Nachts kan eenvoudig gealarmeerd worden,
het basisstation licht dan op

Life Checker
Elke ochtend detecteert de Vlinder beweging voor een  
teken van leven

Dwaaldetectie
Via de app kan de mantelzorger een veilige zone 
voor de dementerende instellen. Zodra Vlinder deze 
veilgheidszone verlaat ontvangt de volger een notificatie 

Alarmeren
In geval van nood activeert de senior het alarm door 
op de rode knop te drukken. De volger ontvangt de 
noodoproep via de Loox app op de telefoon

Lokaliseren
De volger kan via de Loox app  locatie van de 
Vlinder(senior) altijd opvragen

Medicatie Memo
Via de app kan de volger tijdstip/datum instellen 
voor medicijn inname. De Vlinder geeft een ‘medicijn
notificatie’

Status Rapport
Op afstand kan een statusrapport van de Vlinder 
worden opgevraagd. Hierin staat informatie van de 
batterij-indicatie, GSM sterkte, GPS ontvangst, WIFI signalen en 
of de Vlinder in beweging is.
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Alarm protocol

Senioren vinden mobieltjes vaak ondingen. Zeker in geval van nood zijn ze te gecompliceerd. Ouderen leven langer en 
zelfstandig, vaak met ouderdoms ongemakken of medische problemen. Met de Vlinder behouden ze het actieve buitenleven. 

Dementie begint vaak in een lichte vorm. 
De Vlinder biedt de oplossing door deze in een jas of tas te plaatsen of als hanger te dragen. 
In een vooraf ingestelde leefomgeving wordt de dementerende gemonitord. Een hele geruststelling.

Doelgroep

Bij een alarmopvolging start de Vlinder automatisch een 
spreekluister verbinding met één van de volgers,

of een alarmcentrale

SPREEK-LUISTER VERBINDING

Buiten gebouwen lokaliseert de Vlinder via A-GPS en binnen 
gebouwen met wifi signalen. De Vlinder heeft verbinding via 2G/3G 

in heel Europa tegen één vast tarief.

WERKT BINNEN EN BUITEN

Zelf de alarmopvolging instellen; Mantelzorgers en/of
   alarmcentrale. Meerdere personen/organisaties kunnen 

één Vlinder volgen. 

   ALARMOPVOLGING

De Vlinder is een op mobiele gsm oplossing. Er is geen 
aansluiting op een vaste telefoonlijn nodig. U bent dus 

niet gebonden aan een vaste locatie.

OP ZICHZELF STAAND
Eenvoudige plug & play. Er is geen installatie nodig.  

Download de Loox app en koppel de Vlinder 

GEEN INSTALLATIE

De senior drukt op rode alarmknop, zodra een volger de melding accepteert, ontstaat een spreek-luisterverbinding. 
De volger kan via de Loox app zien op welke locatie het alarm is afgegeven.

Indien er een 24H  alarmopvolging is ingesteld:
Als volgers het alarm niet accepteren, wordt  de melding door de alarmcentrale beantwoord. 

Hulpdiensten


