
In twee klikken

Klanten die AED-programmabeheer hebben aangeschaft, kunnen nu met een 
iPhone of Android-toestel inloggen op hun account om de routine-inspectie  
via hun mobiele apparaat met internettoegang te registreren. In slechts twee 
klikken en minder dan 30 seconden kunnen wij waarborgen dat u voldoet  
aan de richtlijnen en klaar bent om een AED te gebruiken, direct vanuit  
de palm van uw hand.

Download de mobiele app InspectAED vanuit Google Play of de App Store

Hoewel AED’s heel gebruiksvriendelijk zijn, blijven beheer en inspecties altijd nodig om 
te waarborgen dat de AED’s gebruiksklaar zijn en voldoen aan de richtlijnen. Een goed 
ontworpen AED-programma bevat het testen en onderhouden van uw apparaten in 
overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant en de lokale voorschriften. 

Mobiele app InspectAEDTM

Nu verkrijgbaar in Google Play en de App Store

Ga voor meer informatie naar www.zoll.com/plustrac 
of bel naar +1-978-421-9655.

Gebruiksklaar en conform de richtlijnen



Richtlijnen van fabrikanten

Online archief/bibliotheek  
met informatiebronnen

Opvolgen/rapportage

Waarschuwingen/berichten

Terugroepwaarschuwingen  
van fabrikanten

Klantondersteuning

Apparaatspecifieke berichten voor elk in PlusTrac 
ingevoerd serienummer, toegezonden via e-mail

Rechtstreekse lokale ondersteuning of via helpdesk 
met ticketsysteem

Gereedheid

Naleving

Ondersteuning

Via e-mail worden 90/60/30 dagen vóór de uiterste 
gebruiksdatum van pads en batterijen waarschuwingen 
en berichten verzonden

Herinneringen via e-mail, rapporten en 
dashboardgrafieken wijzen op verplicht onderhoud 
conform richtlijnen van fabrikant/toezichthouder

Toegang tot apparaatspecifieke bedieningsinstructies,  
met hulpmiddelen om aan aanbevolen 
onderhoudsrichtlijnen te voldoen

Toegang tot online bibliotheek met handleidingen 
en documenten van fabrikanten

Ons programma — uw waarborg
Elke AED-programmabeheerder wil er alles aan doen om de kans een leven te redden 
optimaal te benutten. Maar dat is niet zo gemakkelijk als u alleen pen en papier 
voorhanden hebt, of zelfs een computer en een spreadsheet. Een formeel online  
AED-beheerprogramma op basis van PlusTracTM van ZOLL kan uw leven een stuk 
gemakkelijker maken.

Neem contact met ons op en ontdek hoe u met PlusTrac gerust kunt zijn in de 
wetenschap dat uw organisatie volledig voorbereid is om in te grijpen bij een 
plotselinge hartstilstand.

Specificaties van het programma
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