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System lokalizacji osób i przedmiotów 
EIRIS™ 

 

System EIRIS™ umożliwia automatyczną iden-
tyfikację oraz lokalizację osób i urządzeń. 
Przeznaczony jest do stosowania w placów-
kach medycznych umożliwiając bieżące śle-
dzenie położenia personelu, pacjentów oraz 
sprzętu medycznego (np. respiratory, defibryla-
tory itp.). Wdrożenie systemu EIRIS podnosi 
efektywność pracy, polepsza jakość opieki, 
zwiększa bezpieczeństwo, optymalizuje wyko-
rzystanie zasobów oraz redukuje koszty 
operacyjne. 

Szeroki asortyment urządzeń, elastyczna 
struktura i różnorodność zastosowań sprawiają 
że system z powodzeniem spełnia wymagania 
zarówno dużych szpitali, jak i niewielkich 
domów opieki. 

 

 
W ramach jednego spójnego systemu zarządzanego z poziomu oprogramowania EIRIS™ 
opracowane zostały zintegrowane i trzy systemy wykorzystujące wspólną technologię komunikacji: 
■ ElpasTM – System Lokalizowania Osób i Mienia 
■ SpiderAlertTM – Bezprzewodowy System Zgłaszania Alarmu 
■ VisAccessTM – System Kontroli Dostępu 
 

Zasada działania tych systemów oparta jest na potrójnej identyfikacji wykorzystującej 
jednocześnie: podczerwień (IR), częstotliwość radiową 433 MHz (RF) oraz niską częstotliwość 
125 kHz (LF). Każdy identyfikator posiada wbudowane 3 typy anten, dzięki czemu może 
komunikować się z wszystkimi typami czytników i aktywatorów. 
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System posiada architekturę typu „mesh”. Rozproszone, „inteligentne” moduły czytników RF 
pracują razem z serwerem w sieci LAN. Dodatkowo w ramach sieci lokalnej możemy wykorzystać 
dowolną liczbę stacji operatorskich (stacji Klient) służących do monitorowania zdarzeń oraz 
zarządzania systemem.  
 
Czytniki RF/IP stanowią lokalny punkt przetwarzania danych zbieranych z czytników RF, czytników 
IR i paneli sterujących połączonych do lokalnej magistrali RS-485. Przetworzone i odpowiednio 
przefiltrowane informacje przesyłane są przez sieć do serwera systemu i określają położenie 
danego identyfikatora w obiekcie. Automatyczne filtrowanie i optymalizacja przesyłu danych 
redukuje możliwość wystąpienia dużego ruchu i przeciążenia sieci.  
 
Dokładność lokalizacji zależy od ilości i rozmieszczenia poszczególnych czytników: 
■ określanie położenia w ramach obszaru o promieniu do 15m – za pomocą czytników pracujących 
w częstotliwości radiowej 433MHz (RF) 

■ określanie położenia z dokładnością do 1 pomieszczenia – za pomocą czytników pracujących w 
podczerwieni (IR) 

■ wykrywanie obecności w rejonach krytycznych, np. w najbliższym sąsiedztwie wyjścia ze strefy  
- przy zastosowaniu aktywatorów pracujących na niskiej częstotliwości 125 kHz (LF) 

 

 
 
System obsługuje szereg różnych identyfikatorów, których kształt i dodatkowe funkcje 
dostosowane są do konkretnych zastosowań. Wszystkie identyfikatory mogą służyć do 
następujących funkcji:  

- Kontrola Dostępu (bezdotykowa dalekiego zasięgu, tzw. „wolne ręce”) – przy użyciu 
aktywatorów LF system może automatycznie otwierać drzwi przed uprawnionymi osobami, 
przywoływać windę dla personelu pchającego łóżko z chorym itp. Jednocześnie ogranicza 
dostęp pacjentów do obszarów zastrzeżonych tylko dla personelu (magazyny, sale 
operacyjne itp.). 

- Rozliczanie czasu pracy – system wyposażony jest w funkcje raportowania aktywności 
użytkowników, obliczania czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności, urlopu lub choroby. 

- Alarm napadowy – w przypadku zagrożenia personelu (agresywny pacjent lub intruz) 
wezwanie pomocy odbywa się poprzez użycie przycisku na identyfikatorze. System 
powiadamia ochronę informując ją o miejscu zdarzenia. Dostępne są także identyfikatory 
z czujnikiem położenia (osoba leży na podłodze zamiast stać pionowo), które wysyłają 
sygnał alarmowy automatycznie nawet bez użycia przycisku. 
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Identyfikatory i ich zastosowanie: 
 

Wezwania pomocy  
Identyfikator nadgarstkowy lub zawieszony na 

łańcuszku/smyczy.  
Pozwala na wezwanie pomocy jednym przyciskiem. 

Zgłoszenie wezwania wraz z informacją o jego miejscu 
wysyłana jest automatycznie do stacji zarządzających 
umożliwiając szybką reakcję personelu. Urządzenia są 

wytrzymałe mechanicznie i wodoodporne, nawet 
podczas kąpieli nie ma konieczności zdejmowania 

identyfikatora 

 
 

 
 
 
 

 
 

Powiadamianie personelu  
Identyfikator z wizytówką, zdjęciem i dwoma dowolnie 

programowalnymi przyciskami.  
Umożliwia np. wezwanie lekarza dyżurnego 
(pielęgniarka wciska przycisk – a odpowiednie 

wezwanie wraz z informacją o miejscu zdarzenia trafia 
na pager lub telefon lekarza), zgłoszenie napaści na 

pracownika, itp. 

 

 
 
 

Śledzenie tras wędrówek pacjentów  
Identyfikator nadgarstkowy niezdejmowalny dla chorych 

cierpiących na zaburzenia pamięci, chorobę 
Alzheimera, guza mózgu, itp.  

Pozwala na wykrywanie prób wyjścia poza wyznaczony 
obszar wywołując alarm i powiadamiając personel. 

Dodatkowo alarm może być powiązany 
z automatycznym blokowaniem drzwi wyjściowych. 

 

 
 
 
 

Nadzór nad sprzętem  
Identyfikator montowany do monitorowanych urządzeń 

(np. defibrylator, respirator).  
Umożliwia szybkie odnalezienie urządzenia. Eliminuje 

sytuacje w których urządzenie stoi zapomniane. 
Zapobiega także próbom kradzieży urządzenia 

(wyniesienia poza wyznaczony obszar). Wywołuje 
alarm przy próbie zdjęcia identyfikatora ze sprzętu. 

 
 

 
 
 

Dopasowanie Matki i Dziecka - BabyMatch 
Identyfikator dziecięcy (lekki i higieniczny). 

Pozwala na bieżące śledzenie miejsca pobytu 
niemowlęcia. Umożliwia przypisanie dziecka do matki 
lub członka personelu (standardowego identyfikatora), 
dzięki czemu tylko uprawnione osoby mogą poruszać 
się z dzieckiem. Wywołuje alarm przy próbie zdjęcia 
identyfikatora oraz przy opuszczaniu wyznaczonego 

obszaru bez uprawnionego opiekuna.  
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Do zarządzania systemem wykorzystywany jest pakiet oprogramowania EIRIS (który można 
zainstalować na dowolnej liczbie standardowych stacji komputerowych typu „Client” podłączonych 
do centralnego serwera w ramach sieci LAN). Do jego najważniejszych cech należą: 
■ Monitorowanie alarmów (w zależności od źródła, lokalizacji, sytuacji…) 
■ Tworzenie stref alarmowych 
■ Pełne zarządzanie użytkownikami 
■ Łatwy i czytelny interfejs graficzny 

- Obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym 
- Graficzne rozmieszczenie użytkowników na schematach 
- Zestawienia ilustrujące wezwania alarmowe 

■ Integracja z CCTV 
■ Śledzenie położenia osób i mienia 
■ Tworzenie raportów i rozliczeń czasu 
■ Możliwość wykorzystania czujników: włamania, zalania, dymu, temp., itp.. 
■ Biblioteki SDK 
■ Praca w architekturze Client-Server 
■ Interfejs LON i łącze szeregowe (np. do ERP/SAP, systemów alarmowych)  
■ Obsługa zdalnych paneli sterujących i wyświetlaczy 
■ Wiele różnorodnych dróg wysłania powiadomień: 

- Telefon komórkowy (SMS) 
- Pagery tekstowe ESPA i TAP 
- E-mail 
- Bezprzewodowe urządzenia PDA 
- Panele sterujące 
- Gatewaye TCP/IP i UDP/IP  
- Cyfrowe panele wyświetlające 
- Syreny alarmowe i sygnalizatory świetlne 
- Systemy głośno-mówiące 
- Inne 

 

 
 
 


