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EkoMS

EkoMS: Kraftfull administrasjonsprogramvare for 
EkoTek-systemer
 
EkoMS-administrasjonsprogramvare fungerer sammen 
med alle andre produkter i EkoTek-familien, inkludert 
EkoSecure sikkerhetsalarmsystem for ansatte og EkoCare-
pasientvarslingssystemet.

EkoMS samler inn alle systemhendelser og varslingsinformasjon 
fra EkoTek-systemet og viser denne informasjonen i et tydelig, 
lett tilgjengelig format. Den er svært konfigurerbar, slik at du viser 
dataene som betyr noe for deg. Det muliggjør enkel sentralisert 
overvåking og administrasjon av systemet ditt i sanntid, forenkler 
administrasjonsoppgaver og gir detaljerte rapporter for å hjelpe deg 
med å forstå hvordan prosessene fungerer og identifisere områder for 
forbedring. Kort sagt tar EkoMS ditt EkoTek-system til neste nivå.



EkoMS

EkoMS Nøkkelpunkter 

• EkoMS Planvisning
• EkoMS Alarmtavler i sanntid
• EkoMS Varsler
• Dashbord med alarm historikk
• Bytting av enheter og 

administrasjon
• Eksporterbare rapporter
• Nettverkskonfigurasjon
• Bruker administrasjon
• Aktivitetslogg
• Tilpasningsbare menyer og 

datadisplayer
• Automatisk 

sikkerhetskopiering av data



EkoMS

Den mest komplette EkoTek-løsningen
Å kjøpe EkoMS for EkoTek forbedrer muligheten til å 
administrere det trådløse pasientvarslingssystemet eller 
sikkerhetssystemet for personalet betydelig, i tillegg til å tilby 
kraftfulle visuelle hjelpemidler på skjermen som kan hjelpe 
personalet med å svare på alarmer i tide.

Integreres enkelt i ditt eksisterende EkoTek-system.
Hvis du er en eksisterende Multitone-kunde med et EkoTek-
sikkerhets- eller pasientvarslingssystem, er det enkelt å legge 
til EkoMS og forbedre nettverkets funksjonalitet ytterligere. 
EkoMS kjører på en liten uavhengig enhet som er koblet med 
kabel eller via nettverket til EkoTek Hub. Når du er koblet til, er 
oppsettet raskt og enkelt.

Inngående rapportering
Med detaljerte logger og muligheten til å kjøre tilpassete 
rapporter, gir EkoMS et vell av driftsdata. Disse omfattende 
dataene kan brukes til å forbedre prosesser, avgrense helse- og 
sikkerhetspolicyer eller vise til overholdelse av regelverk.

Bytte av enhet
Personalet kan raskt bytte ut enhetene sine i EkoMS 
med bare to enkle trinn ved starten av et nytt skift eller 
arbeidsdag. Dette forenkler administrasjonen, forenkler 
enhetsdeling når personalet roterer inn og ut av skift

eller oppgaver, samtidig som det sikrer at brukere 
lett kan identifiseres ved navn i stedet for å stole på 
generiske enhetsnavn eller ansattes kallenavn. Dette gir 
også mindre komplekse revisjonsspor, som tydelig angir 
hvem som har utløst eller reagert på en spesifikk alarm. 



EkoMS Alarm Dashbord
Dashbordet er en sanntids oppsummering av gjeldende alarmer som vises i seks kategorier: alle aktive alarmer, nød alarmer, eskalerte 
alarmer, sykepleier tilstede, assistanseforespørsler og vedlikeholds alarmer, som alle kan nås for ytterligere detaljer. Dashbord kortene 
og fargene kan tilpasses, og du kan velge hvilke du vil vise. Vedlikeholds alarmkortet gjør det mulig å legge inn kommentarer og alarmer 
kan slettes når de er behandlet. Dashbordet inkluderer også en tilpasningsbar alarmhistorikktabell og linje- og sektordiagram som viser 
data over en 7 dagers eller 24 timers periode.



EkoMS Alarm Dashbord



EkoMS Alarm Dashbord - Alarm Historie



EkoMS på Mobil & Brett

Responsive utforming
EkoMS er designet for bruk på mobiltelefoner og nettbrett 
samt stasjonære datamaskiner.



EkoMS Sanntidsalarmtavler

.

Sanntidsalarmtavlen presenterer alarmer 
på en måte som er både informativ og lett 
å forstå. Den viser alarmtype, enhetstype, 
hvem alarmen ble utløst av, plassering, 
område og respons. 

Sanntids alarmtavle prioriterer nød 
alarmer og disse vises automatisk øverst 
på listen. Det er også svært tilpasningsbart 
slik at du kan skreddersy systemet for å 
møte organisasjonens krav.



EkoMS Sanntids Alarmtavle

Alarmeskalering
Eskalering er en nøkkelfunksjon i EkoTek-systemet som har 
blitt integrert i EkoMS Sanntids alarmtavle. Når en alarm når 
den angitte tidsgrensen uten å bli kvittert ut, vil den begynne 
å blinke på alarmtavlen, og varsle brukeren om at alarmen 
eskaleres.
 
Alarm avstilling
Når nød alarmer eller aktive alarmer slettes, vil de forsvinne 
fra alarmtavlen. Vedlikeholds alarmer må imidlertid slettes 
manuelt, med en merknad som forklarer slettingen. Dette 
sikrer at alarmer for EkoTek-repeatere som er defekte eller har 
lavt batterinivå, ikke slettes uten å bli håndtert på riktig måte.

Pleier tilstede
Hvis en alarm har blitt utløst fra en EkoCare veggenhet, kan 
den behandlende medarbeideren trykke på den grønne knap-
pen på enheten for å signalisere at de er tilstede. Den aktuelle 
alarmen på den aktive alarmtavlen blir umiddelbart grønn og 
“sykepleier tilstede” vises til høyre på skjermen.



EkoMS Varsler

Denne PC-applikasjonen kobler til EkoMS for å 
varsle PC-brukere når en alarm utløses. Varslet 
vises øverst over andre vinduer og kan ikke 
skjules før det manuelt lukket av brukeren, 
noe som garanterer at brukeren er klar over 
og kan svare på riktig måte. Alarmtypene og 
plasseringene som er relevante for hver bruker 
kan konfigureres i EkoMS.



EkoMS Plan visning

EkoMS Plan visning lar deg lage en klar visuell 
representasjon av lokalene dine for å vise sanntids 
alarminformasjon. Dette lar personalet se plasseringen 
og prioritetsnivået til en alarm på et øyeblikk, noe som 
reduserer responstidene.



EkoMS Plan visning

Når en alarm går, kan det i øyeblikkets hete være vanskelig å huske navn og plassering av hvert rom - spesielt hvis det er en stor 
arbeidsplass, har en komplisert planløsning, spenner over flere etasjer, eller hvis du er ny i jobben. EkoMS Kart viser sanntidsalarmer 
på klare, fullt tilpassete tegninger som indikerer typen og alvorlighetsgraden av alarmen som utløses. Etter å ha lastet opp bygnings-, 
etasje- og områdetegninger, er det enkelt å konfigurere alarmfarger og enhetsplasseringer med et intuitivt dra-og-slipp-verktøy.





Display valg

En komplett pakke
Som en integrert del av et fullt utstyrt EkoTek-sikkerhets- 
eller pasientvarslingssystem, tilbyr Multitone deg en rekke 
visningsalternativer for å få EkoMS i gang i dine lokaler.

Dette inkluderer:
• 21.5” berøringsskjermer
• 10.1” nettbrett
• 23” Monitor med Windows-basert mini PC
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