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Disclaimer
Oy Everon Ab wish to point out to the reader that it may assume no responsibility concerning forward looking statements or predictions as presented in this Business Presentation. 
Such statements or predictions are based on the current expectations and certain assumptions by Everon’s management, and are, therefore, subject to certain risks and uncertainties. A variety of factors, many of which are beyond 
Everon’s control, affect Everon’s operations, performance, business strategy and results and could cause the actual results, performance or achievements of Everon to be materially different from any future results, performance or 
achievements that may be expressed or implied by the forward-looking statements herein. In particular, Everon is strongly affected by changes in general economic and business conditions as these directly impact its processes, 
customers and suppliers. This may negatively impact our revenue development and the realization of greater capacity utilization as a result of growth. Numbers presented in this Business Presentation might not correlate as they may 
be a sum of rounded or extrapolated figures.



Sisältö

• Everon ja oppilaitosyhteistyö

• Hyvinvointiteknologia osana hoivaa

• Mitä lisää yhteistyön avulla?



Yrityksemme
Everon

Konserni

Pääkonttori Suomessa, omat tytäryhtiöt Ruotsisssa

ja UK:ssa. Jälleenmyyjiä valituilla markkinoilla.

Oma tuotekehitys

Everonilla on kokoonsa nähden hyvin suuri 

tuotekehitysosasto, jossa on eritaustaisia osaajia, 

esim. entisiä Nokian ja Microsoftin insinöörejä.

Kasvamme

Ratkaisujemme avulla pystymme toteuttamaan 

nopeat ja sujuvat asennukset kilpailukykyiseen 

kustannustasoon.
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Innovointia yhdessä

• Hyvinvointiteknologian leiripäivä ke 16.1.-19 Wisiossa, 
Lemminkäisenkadulla datanomi- ja lähihoitaja-opiskelijoiden kanssa

• Asiantuntija-esitys hyvinvointiteknologian merkityksestä, tärkeydestä 
ja lähitulevaisuuden tarpeesta 



Teknologia harjoittelupaikoissa



Muu oppilaitosyhteistyö / Everon

• AMKt, Yliopistot...

• Harjoittelupaikat , projektityö

• Yhteishankkeet

• Laboratoriot

• Testausyhteistyö

• Suunnitteluprojektit



Mitä tulevaisuudessa yhdessä?

• Same, same but different

• Oppimisympäristöt

• Opintosisällöt

• Julkinen vaikuttaminen

• Hakijoiden innostaminen

• Uusien parempien tekniikoiden, työtapojen, mahdollisuuksien 
aikainen hyödyntäminen työelämässä, => tiedon lisääminen



Liikeideamme

Olemme erikoistuneet langattomiin ja varmistettuihin, joustaviin ja nopeasti asennettaviin tulevaisuudessakin toimiviin hoivan ja

hoitotyön ratkaisuihin. Digitaaliset platformit ovat täydellisesti skaalautuvia asiakkaan tarpeiden mukaan pitäen toiminnan

tehokkuuden keskipisteessä.

Nopein kasvu

Johdamme Ruotsin ja Suomen

markkinoita ja olemme alan nopeiten

kasvava yritys.

Paras asiakastuki

Tekninen ratkaisumme antaa

mahdollisuuden todelliseen

palveluiden 24/7 valvontaan. Voit

luottaa järjestelmien toimintaan. 

Kehittynein

Patentoitu ratkaisuperiaate antaa

parhaan turvallisuuden ja samalla

taloudellisesti tehokkaimman

ratkaisun asiakkaamme

näkökulmasta. 
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Arkemme

Everon

600+

Asiakas-
järjestelmiä

30.000+

Liitettyjä
loppukäyttäjiä

1 milj +

Hälytyksiä/kk
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Hoiva fokuksessa
Everon

Hyvinvointiteknologia
Palvelut voidaan yksilöllisesti mukauttaa käyttäjän tarpeisiin

asumismuodosta riippumatta. Samat turva- ja 

ratkaisumahdollisuudet, riippumatta missä asut.

Tulevaisuudenturvattu pilvipalvelu

Kehitämme pilvipalvelujamme jatkuvasti ja päivityksiä asennetaan

säännöllisesti. 

Henkilökunnan parhaat työkalut

Käyttäjäystävälliset työkalut henkilökunnalle, yksinkertaiset 

asennukset ja kokoaikaisesti valvotut laitteet tekevät työntekijöiden 

arjesta joustavan.

Nerokkaan järjestelmämme ansiosta asiakas maksaa vain

tarpeellisesta. Taloudellista, joustavaa ja skaalautuvaa. 

Paras taloudellisesti
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PA LV E L U  P L AT F O R M I

Hoitaja-
kutsut

Turvapuhelin-
toiminnot

Aktiviteetin
seuranta

Kulunvalvonta
palveluasumisessa

Poikkeama
hälytykset

GPS
kellot

Turva
hälytykset

Avaimeton
kulku

Kamera
ratkaisut

Etä-
vastaanotot

Hälytys-
päivystys

Sensori-
valvonta

Terveys-
analyysi

Everon

Palveluiden yleiskatsaus



Olette erittäin hyvällä tavalla ja osin poikkeuksellisen hyvällä tavalla osoittaneet, 

että omaatte erinomaiset edellytykset toimittaa hyvinvointiteknologiaa.

” ….på ett mycket bra sätt och till vissa delar ett exceptionellt bra sätt visat att ni har mycket bra 

förutsättning att kunna tillhandahålla trygghetsskapande teknik .”

ASIAKKAAN LAATUARVIO*

Everon

* Västeråsin kaupungin laatukilpailutus syksyllä 2018 (5,5 M€)
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Everon
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Hyvinvointiteknologia
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Turva kun henkilö on huoneessa

Hyvinvointia luovat

toiminnallisuudet

TUOTTAA VARMISTETTUA TIETOA SIITÄ, ETTÄ KAIKKI ON KUNNOSSA

Turva voidaan varmistaa

hyvinvointiteknologialla ilman henkilöä

huoneessa

o Aktiivihälytykset

o Poikkeamahälytykset

o Visuaalinen käynti etänä

o Digitaalinen läsnäolo

Turva ilman teknologiaa
Turva teknologialla tuettuna
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Osa 2

Everything about our system that you must know!
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Palvelu platformimme



KEHITETTY ASIAKAS

KESKIPISTEENÄ

Everonilla kaikki kehitystyö alkaa määritellystä ja oikeasta

käyttäjätarpeesta, joka meidän asiakkailla on. 
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Sama ratkaisu kaikissa asumismuodoissa

Kotona
asuvat

Ryhmä-
kodit

Palvelu-
talot
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Everon



Everon

Pienillä älykkäillä 
hyvinvointihubeilla, 

älypuhelimilla ja uusimmalla 
kommunikaatioteknologialla.
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Everon

Kutsunappi

Digitaalinen 
läsnäolo 

(+ AI,tekoäly )

Turvakamera

Sänkyanturi

Avaimeton kulku

Origon - hyvinvointihubi



Origon – kommunikaatioratkaisun sydän
Everon

Hyväksytty radiotaajuus

Rannekkeiden kommunikaatioon Origon käyttää

hyväksyttyjä radiotaajuuksia 868,3 sekä 869,25 

MHz

Uusi Bluetooth 5 sensoriverkoille

Origon on varustettu uusimmalla Bluetooth 5:lla. 

Sillä on pienempi virrankulutus, parempi

kuuluvuus ja jatkuva tiedonsiirtokyky. 

Mobiili laajakaista, WiFi ja LAN.

Vakiona Origonissa on neljä eri

kommunikointitapaa pilvipalveluun. Kaksi

erillistä mobiilidataverkkoa, WiFi-yhteys sekä

liityntä kiinteään verkkoon (LAN).

USB lataukseen ja dataan

Lataukseen ja laitteiden liittämiseen Origon on 

varustettu myös USB-portilla. Siihen voidaan 

liittää myös kolmansien osapuolten laitteita. 

Aina online

Origon kommunikoi jatkuvasti pilvipalveluun ja 

välittäää hälytyksiä ja dataa liitetyistä laitteista

Paristo backup

25 tunnin backup standardina ja mahdollisuus

kasvattaa sitä lisävarustepaketilla tarvittaessa

jopa 72 tuntiin.
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Useita rinnakkaisia yhteystapoja palveluun

WiFi
Liityntä olemassa olevaan

WiFi-verkkoon

Mobiililiittymä
Roaming mobiililiittymä

2,5G – 4G

WiFi
Liityntäpinta suljetulle, dedikoidulle

WiFi-verkolle

LAN
Liityntä kiinteän dataverkon avulla

Everon

2018 © Everon Group



Useita välitystapoja hälytyksille

Mobiili 3G/4G
Hälytykset vastaanotetaan EMA-

mobiiliapissa. 

WiFi
Hälytykset käsitellään EMA-

mobiiliapissa

Mobiili 2G
Hälytykset välitetään soittona + 

SMS

Paikallinen näyttö
Yhteyden katketessa voidaan
hälytykset välittää erillisille

näytöille (lisätarvike)

Everon
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Everon

Keittiö

Kanslia

Huone 1 Huone 2 Huone 3 Huone
4

Huone
5

Huone
6

Huone
7

Huone
8
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Palvelutalon
esimerkki



Osa 3

Everything about the services that you must know!
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Palvelut käyttäjille



Miten kutsunappi asennetaan yksinkertaisesti
Press & Play -menetelmällä

Everon

yy kaa koo

1. Paina lähintä
hyvinvointihubia

2. Paina kutsunappia 3. Asennettuna koko
asiakasjärjestelmään

2018 © Everon Group



Hälytysrannekkeet

Everon

PL-100

• Hyväksytty radiotaajuus

• Digitaalinen tiheä valvonta

• IP67

• Kuittaus tukiaseman ääni- ja/tai 
valomerkein

• Sisä- ja lähialuepaikannus

• Myäs avainnappiversiona PL-
103SR

. 

PL-100 G PL-100 W Vega

PL-100:n lisäksi

• Automaattinen avain

• Poistumisvalvontya

• Poikkeamahälytykset

• Kaatumisvalvonta

• Passiviteettihälytys

• Aluehälytys

PL-100G:n lisäksi

• Kellonäyttö

PL-100:n lisäksi

• GPS/GSM puhe ja data

• On-line paikannus

• Sisä- ja ulkopaikannus

• Turva-alueet (geofence)

• Langaton lataus

. 
2018 © Everon Group



Vega GPS-kello

Everon

Laite on turvallinen eikä sitä voi kytkeä

pois päältä ja lisäksi sen mukana

kulkeminen on varmistettavissa

lukittavalla rannekkeella. 

Voidaan lukita ranteeseen

Vega on helposti asetettavissa

yksilöllisten tarpeiden mukaan. Vega 

soveltuu erityyppisille käyttäjille, niin

kognitiivisista ongelmista kärsiville kuin

aktiivisille mobiilina turvapuhelimena. 

Vega GPS-kello on kehitetty

dementiapotilaille ja on ainutlaatuinen

muotoilultaan. Se on myös vesitiivis

suihkussa ja voidaan ladata ranteessa.

Aina ranteessa

Käyttäjän ollessa kotona Vega-kello

sulkee automaattisesti GPS- ja GSM-

toiminnot säästääkseen akkuaan. Kun 

käyttäjä poistuu asunnostaan, se kytkee 

vastaavasti ulkotoiminnot taas päälle. 

Yksilölliset asetukset

Automaattikäynnistys
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Laite-esimerkkejä
Everon

Valikoimastamme löytyy paljon erilaisia lisälaitteita ja sensoreita. Voimme myös liittää kolmansien osapuolien antureita ja ratkaisuja integraatimodulein tai 

järjestelmäintegraatiolla. 
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”Digitaalinen läsnäolo”

Ääniohjattu

Sänkyhälytys

Läsnäolon
valvonta

Kaatumishälytys, myös
pehmeät kaatumiset

Turva 24/7

2018 © Everon Group

Everon

Hälyttää
poikkeavasta wc-

käynnistä



Avaimeton kulku

Everon

Oven ulkopuolelle voidaan asentaa nk. 

hotellilukko. Lukon avaaja tunnistaa

käyttäjän rannekkeen perusteella ja 

avaa lukon kun käyttäjä koskee

ovenkahvaan. 

Hotellilukko oven ulkopuolella

Valvontanappi (PL-100G) toimii myös

käyttäjän avaimena. Henkilöstö voi

käyttää erityistä avainnappia, jolla voi

päästä kaikista sallituista ovista

kulkemaan. Myös applikaatiolla voi

avata lukkoja. 

Everonin avaimeton lukkoratkaisu ei

vaadi mitään keskuslaitteistoa

kohteeseen. Jokainen ovi toimii

itsenäisesti ja kommunikoi Origonin

kanssa. 

Skaalautuva ja joustava

Riippuen lukkotyypistä voidaan myös

vääntönuppi automatisoida erityisellä

avauskoneistolla. Tällöin käyttäjä voi

myös manuaalisesti ”lukita” oven

esimerkiksi yöksi nupista kääntämällä. 

Avaus apilla tai napilla

Moottoriavaaja sisäpuolella
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Kameraratkaisut

Everon

Kamera voidaan esimerkiksi rajoittaa

toimimaan vain hälytyksen yhteydessä.

Tapahtumaohjatusti

Tämä käyttötapa sallii käyttöoikeuksien

puitteissa henkilöstön kamerankatselun

milloin tahansa. 

Ajastetuilla kamerakäynneillä

henkilöstö voi suorittaa digitaalisen

kotikäynnin ainoastaan sallittuna

aikana. Jotkut kameramallit voivat

lisäksi kääntyä seinän suuntaan

aikaikkunan ulkopuolella

Ajastetusti

Kamerakäynnit voidaan suorittaa

suoraan EMA-applikaatiossa

käyttöoikeuksien ja asetusten

mukaisesti. 

Jatkuvatoimisesti

Käyttö Everonin mobiiliapissa
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Avaa ovi
Everon

Poistumisvalvonnalla henkilöstö saa 

heti tiedon, kun valvottava on 

poistumassa talosta tai osastolta. 

Kulkureitille asennetaan pieniä

majakoita valvontarajoille.

Hälytys

Mitään keskuslaitteistoa ei 

tarvita, ainoastaan majakat 

poistumiskohtiin ja käyttäjille 

annetaan PL-100 G 

valvontanapit.

Yksi tai useampi valvottu ovi

Mutta ei ehkä
ihan kaikille…….



Sänkyanturi

Everon KEHITTEILLÄ OLEVAA TEKNOLOGIAA

Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja. Innovatiivisella 

sänkyanturilla voidaan todeta useita lääketieteellisiä arvoja, mutta 

myös fyysisiä muutoksia tilassa, kuten esimerkiksi 

asennonmuutokset. Tällä pystytään tuottamaan henkilöstölle

nopeaa tietoa asukkaan heräämisestä. Ambitiotasomme on 

erittäin korkealla ja tavoitteena on pystyä varoittamaan jo 

alkuvaiheessa sydämen piilomuutoksista, kuten eteisvärinästä. 

Sänkyanturin avulla voidaan manuaalista läsnäoloa korvata

digitaalisella tarkemmalla valvonnalla. 



Poikkeamahälytys PL-100 G
Everon

Genom att koninuerligt mäta rörelse, sömn mm. kan systemet detektera avvikelser över tid och larma.
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Osa 4

Everything about  the tools  you must know!
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Henkilöstön työkalut



Everon Mobile App

Everon

Everonin mobiiliapplikaatio älypuhelimille on Everonin itse

kehittämä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.

Kaikki palvelut samassa applikaatiossa:

• Kaikki laitteet

• GPS hälytykset

• Digitaaliset etäkäynnit tai -läsnäolo



Everon mobiili appi
Everon
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Läsnäolomerkintä
Everon

Läsnäolomerkintään käytämme pieniä tarroja

huoneissa, nk. NFC-tageja. Nämä voidaan kiinnittää

esim. käyttäjän asuntoon tai yleisiin tiloihin. Myös

kutsunappi voidaan varustaa sisäisellä NFC-tagillä. 

Helppo

Henkilöstön tarvitsee vain viedä

älypuhelin NFC-tagin lähelle ja 

hälytystehtävä tai käynti

rekisteröidään aloitetuksi. 

Samalla läsnäolo merkitään

automaattisesti. 

Kirjautumisapu

NFC-tagia voidaan käyttää

myös appiin sisään-

kirjautumisessa yhdessä pin-

koodin kanssa. 
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Raporttityökalut
Everon

Sales

61%
25%

15%

< 1 
minuutti

67 %

1-10 
minuuttia

27 %

> 10 
minuuttia

6 %
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Kierrätys
Täydellinen skaalautuvuus ja sama ratkaisu 

asumismuodosta riippumatta 
mahdollistaa laitteiden siirtämisen ja 

käyttämisen muualla muutosten 
kohdalla.

Erittäin alhainen virrankulutus
Kokonainen järjestelmä vastaa

perinteisen hehkulampun
kulutusta.

Pilvipalvelu
Vähemmän huoltokäyntejä kohteissa johtaa

vähempään autolla ajamiseen.

Langaton ratkaisu
Asennus ilman kaapelointia tarkoittaa

vähemmän laitteita ja sitä kautta pienempää
ympäristövaikutusta. 

Paras ympäristövalinta
Everon
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Yhteystiedot

Teräskatu 8, 20520 TURKU

Osoite

0207 920 702

Puhelin

support@everon.fi

E-mail
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Mitä tulevaisuudessa yhdessä?

• Same, same but different

• Oppimisympäristöt

• Opintosisällöt

• Julkinen vaikuttaminen

• Hakijoiden innostaminen

• Opiskelijat opettajina harjoittelupaikoissa

• Uusien parempien tekniikoiden, työtapojen, mahdollisuuksien 
aikainen hyödyntäminen työelämässä, => tiedon lisääminen



KIITOS
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