
Tunstall Freedom til hospitaler
Flere regioner har de seneste år opdaget fordelene og 
bekvemmeligheden ved abonnementsløsninger.
 
Tunstall Freedom står for:  – Tryghed
 – Bekvemmelighed
 – Sikker levering
 – Altid nyeste teknologi
 – 24/7 support



Hvad er Tunstall Freedom?
Tunstall Freedom er en ny måde at samarbejde på. Forholdet mellem 
kunde og leverandør udgør et partnerskab, hvor samarbejdet er det 
centrale omdrejningspunkt.

Kundetilpassede løsninger
Med tilpassede og fleksible løsninger kan vi 
tilfredsstille vores kunders unikke behov. Vi er 
også klar over, at de unikke behov kan ændre 
sig. Derfor kan en løsning fra Tunstall skalleres 
op og ned efter behov.

Skal patientkaldeanlægget udskiftes på hele 
eller dele af hospitalet? Skal der udvides med 
nyt udstyr?

Undgå store engangsudgifter
Med Tunstall Freedom håndteres alt udstyr i 
en samlet løsning, hvor udstyr kan skiftes efter 
behov – hver måned. Det giver overblik, og 
sikrer, at både udgifter og løsninger tilpasses 
hospitalets aktuelle behov.

Service Delivery Team
Hos Tunstall har vi et dedikeret team, der har 
fokus på hospitalets løsning. Teamet står for 
koordineringen af alle løbende bestillinger og 
udskiftning af udstyr. Medarbejderne i teamet 
har derfor altid en god indsigt i det udstyr, 
som benyttes på hospitalet.

Teknologisk udfordring
Det kræver økonomiske overvejelser, når der 
tages beslutninger om systemer og produkter. 
Krav og teknologier ændrer sig løbende, så 
hvordan kan hospitalet vælge den rigtige 
løsning? Svaret er fleksibilitet. Med Tunstall 
som en strategisk partner får hospitalet input 
om nye teknologier, mængden af udstyr kan 
øges eller reduceres og udstyret kan byttes 
til nyt, når teknologien videreudvikles.

Kort om Tunstall Freedom

• Ingen store engangsinvesteringer

• Ingen uforudsete driftsomkostninger

• Ingen binding

• Altid seneste teknologi

• Fri udskiftning af udstyr til nyt – under aftalen

• Fagprofessionel service og support

• Nem bestilling

• Fast månedlig ydelse

• Vi tager hånd om jeres løsning 24/7



Product as a service 
Ingen store engangsinvesteringer. Ingen uforudsete omkostninger. Kun 
en fast månedlig ydelse. Det giver kontrol over økonomien. Vi kalder 
det Tunstall Freedom, da det giver frihed til at vælge det udstyr, som 
løbende kan tilpasses hospitalets aktuelle behov. 

Kundetilpasset app til bestillinger
Bestilling, nedtagning eller ombytning af 
udstyr foregår via en simpel app, som både 
kan benyttes på smartphone, tablet og pc.

I app’en kan al udstyr, der er omfattet af den 
enkelte løsning, bestilles eller nedtages. Der 
er således udelukkende adgang til udstyr, 
som fungerer på hospitalets løsning.

App’en giver adgang til uddannelsesfilm 
og indeholder kontaktoplysninger til både 
hotline og Service Delivery Teamet.

Tunstall service og support
Som kunde hos Tunstall er der mulighed for support døgnet 
rundt, 365 dage om året. Vejledning kan fås hos Tunstalls hotline 
i dagtimerne, mens teknisk hjælp kan rekvireres døgnet rundt.

Altid seneste teknologi
Med Tunstall Freedom stopper bekymringerne om store udgifter til 
opgraderinger og ny teknologi. Det eksisterende udstyr kan ganske 
enkelt byttes ud med det seneste nye.

Udgifter passer til det aktuelle behov
Betal kun for det udstyr, der er behov for – sæt patienternes og 
personalets behov i fokus.

Nem bestilling via app
Bestillinger eller afmeldinger sendes direkte til vores Service 
Delivery Team, der sørger for, at ordren ekspederes samme dag.



Tunstall leverer teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske 
løsninger til hospitaler, plejecentre, sociale bosteder og er den største 
leverandør af personalesikringsløsninger til psykiatrien i Danmark. 
Få mere information på vores hjemmeside: www.tunstall.dk

Tunstall hospitalsløsninger

I Danmark har vi medarbejdere med stor erfaring inden 
for løsninger til hospitalsområdet. Denne erfaring, og en 
løbende dialog med vores kunder i ind- og udland, er 
grundlaget for udviklingen af vores fleksible løsninger. 

Til hospitaler har vi fokus på brugervenlighed, fleksibilitet  
og driftsstabilitet. Resultatet er en komplet kommunikations- 
platform, der samler patientkaldeanlæg, personsikring og  
kritisk alarmhåndtering i ét system.

Tunstalls nye kommunikationsplatform, og trådløse udstyr,  
er udviklet af vores danske udviklingsafdeling. Platformen 
vil løbende blive udviklet og tilpasset både danske og 
internationale krav. Det sikrer vores kunder en dynamisk, 
innovativ, ”up to date” og sikker løsning i mange år fremover.

Tunstall A/S

t: +45 87 93 50 00    e: dk.info@tunstall.com    w: www.tunstall.dk    


