SeeMe Vídeo de qualidade ao
preço da Voz
Nome : João Pereira Rosa , Engº com vinte
anos de experiência em telecomunicações






Empresa http://www.info-care.com.pt/
Equipamento demonstrado no :
Festival Inovação 2015 http://www.festivalin.pt/
Na http://www.techdays.pt/ 2015 Aveiro
Registo do Software nº 967/2014

Problema
Dispor dum numero ilimitado de acesso de vídeo para telemedicina pelo preço dos acesso de voz !!!!!!!!!!

A comunicação efetua -se em simultâneo (de forma síncrona) com gravação no
processo do doente;
Regulamentação de tele-medicina , Diário da República, Despacho n.º 3571/2013 2.ª
série — N.º 46 — 6 de março de 2013 .
O skype não cumpre o despacho, têm paragens de vídeo frequentes e voz não é
síncrona

Solução








SeeMe maquina demonstrada em Aveiro
http://www.techdays.pt/ 2015. Solução de tele
medicina e tele-aula que cumpre a lei pelo
preço das chamadas de voz
Disponibilidade de terminais igual à das linha
de voz que estão presentes em todos o pais
por preços de 29€+iva , incluindo 5000 de
utilização e 1000 para Espanha
Segurança da rede telefónica , pode ainda ser
protegida por CUG ou por S-RTP ou Z-RTP
Vídeo do site trendy-impact.pt. Exemplos reais
entre o 219592515 e 218133503

Mercado


Centros de saúde



Hospitais











Escola do Ministério da educação através Cantic – http://www.cantic.org.pt/ ,
aulas a crianças impedidas de ir à escola que estão em casa ou
hospitalizadas
Robô de tele-presença
Possíveis negócios :
Fazer uma saúde 24 de vídeo pelo menos para instituições que necessitam
de apoio medico frequente
Realização de rede de tele-consultórios
Consultar um especialista no estrangeiro

Call for Action




Coordenar a implementação pelo
http://www.cantic.org.pt/ da solução de tele aula
a crianças hospitalizadas ou em casa .
Necessário coordenação entre o ministério da
saúde e educação para a colocação das linhas
e resolução de problemas burocráticos
Verba para equipamento 800€ e 10€ por Linha

