ALIGATOR C200g
Telefon pro seniory se zdravotními a
asistenčními funkcemi
a integrovaným GPS přijímačem
Stručný popis funkcí

Využití připojení k webovému serveru
Doposud se internet telefonům pro seniory spíše vyhýbal. ALIGATOR
C100 ale spojuje seniorský telefon s využitím komunikace pro internet
v podobě, která je pro uživatele snadno uchopitelná bez nutnosti
jakýchkoli pokročilých znalostí. Níže uvádíme stručný přehled
základních funkcí telefonu využívajících internet. Přitom finanční zátěž
pro uživatele není vysoká a měla by se pohybovat maximálně v řádu
desítek Kč za měsíc (dle použitých služeb).

Meteo - stanice
Telefon je schopen rozpoznat oblast, ve které se nachází a podle toho
si vyžádat aktuální informace o počasí spolu s předpovědí a zobrazit je
jednoduchým a snadno srozumitelný způsobem na displeji telefonu:

Samozřejmě je možné vyžádat si informace i předpověď počasí i pro
jakékoli jiné místo na světě.

Nastavení telefonu pomocí webového rozhraní
Velice užitečnou funkcí je možnost nastavení telefonu pomocí
webového serveru, kde je nastavení zároveň uloženo a zálohováno.

Rodinní příslušníci nebo i sám uživatel telefonu si můžou telefon
snadno nastavit pomocí intuitivního konfiguračního rozhraní a to vše
mnohem pohodlněji než přímo v menu telefonu.
Nastavení se pak snadno přenese do telefonu nebo je možno si
nastavit pravidelnou synchronizaci s webem.

Sběr zdravotních dat z telefonu na dálku
Telefon umožňuje sběr celé řady medicínských údajů, jak jsou např.
informace o krevním tlaku, tepu, obsahu kyslíku, vynaložené fyzické
námaze, obsahu cukru atd.

Tyto informace jsou uchovávány v časové ose a je možné zobrazit si
srozumitelné grafické přehledy za vybrané období. Ideální je potom
přenos a synchronizace těchto údajů s webovým serverem, kde je
možno je uchovávat, exportovat a dále s nimi pracovat např. pro
využití u lékaře.

Synchronizace a zálohování
Vzhledem k existující kopii nastavení a dalších dat v na webovém
serveru je prakticky minimalizováno riziko ztráty dat, kontaktů apod.

Synchronizaci dat mezi telefonem je možno vyvolat jak přímo
z telefonu, tak i vzdáleně, např. zasláním příkazu v SMS.

Funkce usnadňující použití telefonu
Automatické nastavení připojení k internetu
Telefon je vybaven tak, aby nebylo třeba provádět žádné nastavení
internetu či dalších služeb.
Po vložení SIM karty a zapnutí telefonu je nastavení internetu a
přístupových bodů provedeno automaticky. Je možné také tovární
nastavení přizpůsobit konkrétním požadavkům operátora.

Obrázkový telefonní seznam
Pro snadné volání je možno 8 nejpoužívanějších kontaktů přiřadit do
obrázkového tel. seznamu, který je v případě potřeby vyvolán stiskem
jediné klávesy. Pak lze již jen výběrem čísla u fotografie osoby zahájit
vytáčení.

Obrázkový seznam lze samozřejmě snadno spravovat pomocí
nastavení na webovém serveru.

Služby lokalizace, GPS přijímač
Telefon podporuje služby ALIGATOR SOS locator, v případě stisku SOS
tlačítka je tedy odeslána SMS s odkazem na zobrazení polohy telefonu
v mapě. Lokalizace pomocí GPS přijímače trvá zpravidla několik desítek
sekund až několik minut. Proto je nejprve odeslána SMS s přibližnou
polohou a jakmile je poloha přesně zjištěna, odešle se SMS s přesnou
polohou zjištěnou z GPS systému.

Budíky a medicínské připomínky
Kromě standardních budíků telefon nabízí bohatou připomínek a
upozornění, např. na medikaci, nutnost měření. Zároveň je možno
nastavit i bezpečnostní pojistku – odeslání upozornění v případě, že
uživatel nepotvrdí např. příjem léku nebo neprovede pravidelné
měření.

Technické parametry
Rozměry
Velikost displeje
Barvy LCD
Délka hovoru (max - hod)
Pohotovostní režim (max - hod)
Baterie
Doba nabíjení
Nabíjecí konektor
Pásma GSM
Max. počet uložených kontaktů
Max. počet uložených SMS
Podpora paměťové karty
Kamera
Vestavěný GPS přijímač
Podpora aGPS (rychlé určení polohy)
SOS tlačítko
Svítilna

116,5 x 52,5 x 13,5 mm
1,77"
TFT Barevný
až 180 min.
až 7 dní
Li-Ion, 1000 mAh
cca 2 hod.
standardní Micro USB
900 / 1800 MHz
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Jazykové verze

Čeština, Angličtina, Polština,
Maďarština
0.742 W/kg
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