
Allt á einum stað

Veitir yfirsýn og upplýsingar

Auðveldar samskipti

Eykur öryggi

Stuðlar að félagslegri virkni

Auðveldar sjálfstæða búsetu

Sameinar einkalíf og þjónustuþætti

Tengir íbúann, fjölskyldu og starfsfólk

Fyrir breiðan hóp notenda

fyrir þá sem njóta stuðnings og aðstoðar

Memaxi lausnin



Notendur

Þeir sem njóta stuðnings

Fjölskyldan

Starfsfólk



Hjartað



Aðstoð



Uppbygging
Kerfishlutar

Mjög stillanlegt fyrir hvern aðalnotanda
dagur, vika, mánuður

hnappar

klukka

tungumál



Dagskrá



Dagskrá - nánar



Upplýsingaspjöld



Dagskrá - nánar



Minnisatriði



Myndir



Veður



Myndsamtöl



Myndsamtöl



Sífellt bætist við

Lífssaga

ADL

Samskiptabók



Ávinningur
Upplýsingar á einum, aðgengilegum stað

Meiri stjórn, öryggi og þátttaka í eigin lífi

Auðveldar sjálfstæða búsetu

Félagsleg einangrun rofin

Tengslanet fjölskyldu og starfsfólks byggist upp

Auðveldari og oft fljótlegri samskipti



Hugbúnaðarsérfræðingar
Meira en 250 ára samanlögð reynsla í tölvum og tækni.

Hugmyndin kviknaði 2009
Reynsla aðstandenda

Hæstu styrkir Tækniþróunarsjóðs
2014 – 2017     og     2017 – 2019

Sækjum fram á erlendri grundu
Nánar um okkur

Hver erum við?

http://www.memaxi.is/about-us/?lang=is


Hefjumst handa
Hlaða niður og skrá sig inn

Memaxi Display

Memaxi Care

go.memaxi.com

Búa til prófíl
Grunnupplýsingar

Tengja fjölskyldu og starfsfólk

30 dagar til reynslu
Frí áskrift

Standard 2.500 kr. á mánuði 

Premium 3.800 kr. á mánuði

Gjaldið er fyrir einn prófíl



www.memaxi.is

info@memaxi.is

Takk fyrir



Samskiptabók
Samskipti milli starfsfólks

Þroskaþjálfar, iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar, hjúkrunarfræðingar, 
starfsfólk heimila

Samskipti milli starfsfólks og aðstandenda

Tryggir samfellu og gæði 

í umönnun

Aðgangsstýrð



Öryggi og persónuvernd
Mun uppfylla nýja persónuverndar-
löggjöf maí 2018

Skýjalausn, Microsoft Azure

Engin gögn seld eða aðgengileg 3. aðila



Á bak við tjöldin
Fullbúið hugbúnaðarkerfi

Tengingar við önnur kerfi 

Gagnaflutningur

Tengingar við búnað

Mjög öflugt hugbúnaðarteymi

Samvinna við aðra 
hugbúnaðarframleiðendur



Samvinna
Öldrunarheimili Akureyrar

prófanir mar-maí 2017, gangsetning des 2017

Árborg

notkun frá 2013, víðtækari notkun frá nóv 2017

LSH, Velferðarráðuneyti, velferðarsvið RVK, 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

„Sérhæfð heimaþjónusta við veika aldraða“, jan-apr 2017

Alzheimersamtökin, Akureyrarbær og Hlíð, Mörkin, 
Hjúkrunarfræðideild HÍ, LSH, Síminn, Endurhæfing 
þekkingarsetur, notendur



Memaxi Central

Hvað gerir Memaxi Central?
Miðlægt stjórnborð 

sveitarfélög, hjúkrunarheimili, 

sambýli

Miðlar upplýsingum til margra 
íbúa

Yfirsýn yfir marga íbúa

Verkefnalistar

Tengingar við búnað

Tengingar við önnur kerfi

Starfsfólk/stjórnendur



Dæmi um eiginleika

Starfsfólk með yfirsýn yfir marga íbúa í einu

Tölfræði og skýrslur

Aðgangsstýringar

Upplýsingaskjáir fyrir miðrými

Auðkenning starfsfólks

Vinnulistar í tímaröð (þjónustuþáttum raðað upp)

Memaxi CENTRAL



Hvað gerir Memaxi Display?
Fullkomin yfirsýn

Samskipti við fjölskyldu

Upplýsingar

Áminningar

Ofureinfalt

Memaxi Display

Aðalnotandi



Dæmi um eiginleika

Memaxi fer alltaf í upphafsstöðu (sama á hvað er ýtt)

Virkar án nettengingar

Ef rafhlaða klárast þá ræsist Memaxi sjálfkrafa við hleðslu 

Hægt að ‘festa‘ Memaxi á skjánum

Vissir atburðir vaktaðir og tilkynningar sendar á fjölskyldu/starfsfólk

á dagskránni, staða nettengingar, skráning í gestabók

Áminningar 

hljóðmerki, SMS, tölvupóstur, tilkynning í appi

Memaxi HOME



Spjaldtölvur
Snjallsímar

Borðtölvur og fartölvur

Internet

Tæknin er ódýr og aðgengileg

Búnaður



Uppsetning

Memaxi Display 

Memaxi Care 

Spjaldtölva Hlaða niður 5-30 mín uppsetning

Snjalltæki Hlaða niður 5-30 mín uppsetning





„Memaxi er samskiptalausn sem hjálpar
íbúum að halda utan um daglegt líf og hafa
þeir skjá á heimili sínu sem leiðir þá í gegnum
daginn. Þeir sem veita aðstoð og þjónustu,
fjölskyldan og fagfólk, aðstoðar úr fjarska og
setur upplýsingar inn á skjáinn. Úr verður
öflugt stuðningsnet sem bætir líðan og eykur
félagslega virkni íbúans.“

Memaxi lausnin


