
VOOR IN DE GEZONDHEIDSZORG 
SLIMME OPLOSSINGEN CREËREN

SAMEN 

Slimme Toegangscontrole Oplossingen
Geïntegreerde alarmmeldingen en toegangscontrole in één werkomgeving



De gezondheidszorg wordt 
vaak geconfronteerd met 
te weinig zorgmedewerkers. 
Dit leidt tot verlaagde 
werktevredenheid en veel te 
veel taken voor zorgmedewerkers, 
vooral voor degene die aan de 
frontlinie werken. Ze ervaren 
een verhoogde werkdruk tijdens 
nachtdiensten, en dit resulteert uiteindelijk 
in een stijging van zorgkosten per cliënt. 

De NextXS managementomgeving biedt een 
werkmethode voor zorgmedewerkers om cliënten in 
de gaten te houden, zonder de vele bezoeken ter controle 
bij cliënten. We verbinden één of meer IoT platformen met het 
systeem via API (Application Programming Interface). Dit zou opgezet en 
aangepast kunnen worden via een web-gebaseerd bedieningspaneel. NextXS notificaties 
kunnen daarnaast beheerd worden door de gebruiker.

XS waarschuwingsmeldingen kunnen tijdsbeheer een stuk efficiënter maken: 
• de zorgmedewerker ontvangt automatisch de correcte notificatie wanneer een slot geopend is op een bepaalde  afdeling
• notificaties moeten actief geaccepteerd zijn, anders zullen ze naar de back-end gestuurd worden
• er is een overzicht van de laatste notificaties en overeenkomende status  
• de zorgmedewerker kan tijdelijk de zorgnotificaties stoppen
• de zorgmedewerker kan bepaalde notificaties per kamer voor een bepaalde periode in- of uit-schakelen

Zodra een zorgmedewerker een alarm accepteert, worden alle deuren automatisch ontgrendeld tussen de zorgmedewerker en 
de cliënt. Het systeem herkent de zorgmedewerker, zodat efficiëntere ondersteuning kan worden gegeven aan de cliënt. 

Cloud-gebaseerde Oplossing

Mobiele App (IOS & Android)

Dynamische slimme routering van notificaties

Automatische ontgrendelingen zijn gebaseerd op alarm locaties

API voor IoT platformen

Belangrijkste eigenschappen



Belangrijkste voordelen

Dit systeem werkt door het gebruiken van Hikvision camera's als 'slimme sensoren'. 
Wanneer een alarm afgegaan is, stuurt het NextXS dashboard een signaal naar het slot 
in de nabije omgeving van de sensor. Het slot zal automatisch de deur openen, zodat de 
zorgmedewerker onmiddelijke hulp kan bieden.

Door deze technische samenwerking, zijn Hikvision en NextXS een brede oplossing aan 
het creëren voor de gezondheidszorg.  Aangezien we in het tijdperk van slimme oplossingen 
staan, biedt Hikvision, als een technologiepartner, een fantastische gelegenheid voor NextXS 
om nieuwe slimme toegangsoplossingen voor de zorg te creëren.

Makkelijk om te gebruiken 

Beveiligd

Flexibel

Schaalbaar

Kostenefficiënt
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Over Ons
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NEXTXS

Bij Hikvision zijn we van mening dat nauwe samenwerking met ons ecosysteem van 
partners nodig is om innovatie en ontwikkeling in de beveiligingsindustrie verder te 
versnellen en tegelijkertijd maximale waarde voor klanten te waarborgen.

We hebben hechte technische samenwerkingen samen met honderden toonaangevende 
fabrikanten van hardware- en softwaresystemen op het gebied van beveiliging, 
gebouwautomatisering en IoT industrieën. Ons Technology Partner Program zorgt 
ervoor dat onze klanten Hikvision-technologieën kunnen gebruiken in de wetenschap 
dat we leveranciers de tools bieden om uitgebreide integratie en compatibiliteit met al 
onze producten te bewerkstelligen.

NextXS is een jong bedrijf dat zich specialiseert in unieke online toegangscontrole voor 
midden- en kleine bedrijven. We bieden enkele producten die gebruikt kunnen worden  
in combinatie met onze toegangscontrole software; zoals elektronische deurgrepen, 
digitale vergrendelingscilinders en onze regelaars die met elk elektronisch slot werken. 
Met onze cloud software, is het mogelijk om toegang van medewerkers en bezoekers 
te beheren op kantoren, gezondheidsinstellingen en gebouwen. Onze app gebruikt BLE 
(Bluetooth Low Energy) en NFC (Near-field communication) om alle deuren honderd 
procent veilig te openen. U hoeft geen sleutels meer te gebruiken!

Op ons kantoor in Amsterdam, werken we met ons team dat in IoT en toegangscontrole 
specialiseert met betrekking tot nieuwe eigenschappen en productontwikkeling. Samen 
met onze toonaangevend partners, zorgen we een volledig assortiment van producten 
en diensten voor ideale toegangscontrole. 

Naast de toegangscontrole voor cafés, restaurants, kantoren, verkoopruimten, 
enz, bieden we ook een volledige oplossing voor de gezondheidszorg. Ons medisch 
alarmsysteem is verbonden met onze toegangscontrole, en het zorgt ervoor dat de 
juiste berichten de juiste personen bereiken.
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