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Szkolenia

Zdalne programowanie apratów

Zdalne sterowanie



System umożliwiający zdalne
programowanie aparatów słuchowych

Specjaliści mogą rozwiązywać problemy i poprawiać
słyszenie pacjenta, dostarczając korekty
programowania bezpośrednio do smartfona pacjenta I 
do aparatów słuchowych bez konieczności osobistej
wizyty.

Spełnia wszystkie przepisy ochrony
danychosobowych (RODO).

Dostępne dla Via AI i wszystkich aparatów
słuchowych Via.

Zdalne Sterowanie



Pacjent
Prośba o precyzyjne
dostosowanie aparatów
słuchowych za pomocą
aplikacji Thrive Hearing 
Control

Protetyk
Dokonaj regulacji
ustawień w Inspire i
wysyłaj je do pacjenta za 
pośrednictwem chmury

1 2 3

Pacjent
Porównaj nowe i
aktualne ustawienia
aparatówsłuchowych
w aplikacji Thrive i
zachowaj
preferowane
ustawienia



Korzyści płynące ze 
zdalnego
sterowania



Zdalne Sterowanie Increase Access to Care

Improve Continuity of Care

Increase Patient Engagement

Improve Patients Outcomes

Increase Patient Satisfaction

Zwiększyć dostęp do opieki
Poprawić ciągłość opieki
Zwiększyć zaangażowanie
pacjenta
Zwiększyć satysfakcję pacjenta



Redukcja kosztów

• Zaoszczędzenie czasu

• Wizyty w punkcie protetycznym wymagają

fizycznej obecności

• Minimalizuje czas konieczny do podróży I 

wizyty w punkcie protetycznym

• Zmniejszone koszty podróży dla pacjenta i

protetyka

*Larger European Retail chain selling multiple 
brands.

75%
More Than

OF PATIENTS
REQUIRED MORE THAN

Two Fine 
Tunings*



Konfigurowanie 
aparatu 
słuchowego



UWAGA: Niezależne biura mogą nie być połączone ze sobą, aby utworzyć jedną
organizację w późniejszym czasie, ani nie można połączyć wskaźników dla dwóch

niezależnych organizacji.

Jedna firm ze wszystkimi
protetykami.POLECAMY

Niezależne punkty z protetykami w każdej
lokalizacji

1 1 2

Rejestracja punktu protetycznego



Administratorzy

• Pierwsza osoba korzystająca z systemu / rejestru
biura jest automatycznie administratorem

• Dodawaj, usuwaj i grupuj protetyków

• Przypisz lokalizacje biura

• Przeglądaj i odpowiadaj na wszelkie
prośby pacjentów

• Uprawnienia administracyjne mogą być przyznane
każdemu protetykowi i role mogą zostać zmienionew
każdej chwili



Instrukcja
działania



Włączanie zdalnego
programowania w 
aparatach
słuchowych



Włączanie HCA w aparatach słuchowych



Włączanie HCA w aparatach słuchowych



The code must be unique for each patient

Włączanie HCA w aparatach słuchowych



Konfigurowanie
zdalnego
programowania w 
aplikacji Thrive 
Hearing Control



Konfigurowanie aplikacji Thrive

Thrive Hearing Control App Sign in to the cloud or Create 
an Account

Advanced Feature Set



Tap the Settings 
Menu icon

Tap ‘Hearing
Care Anywhere’

Enter the remote programming 
code generated in Inspire

Tap ‘Add a
professional’

Konfigurowanie aplikacji Thrive



Przesyłanie
wniosku o pomoc





Powiadomienia e-mail o nowych prośbach
o pomoc

• Po włączeniu przez administratora
profesjonaliści mogą otrzymywać
powiadomienia e-mail o nowych
wnioskach o pomoc

• E-mail jest ogólny i
nieujawnia informacji poufnych

UWAGA: Funkcja NIE pozwala pacjentom wysyłać wiadomości e-mail do specjalisty.

From: Hearing Care Anywhere <noreply@starkey.com>
Sent: Thursday, January 2 2019 5:13PM
To: Laura Woodworth <Laura_Woodworth@starkey.com>
Subject: New help request

You have a new help request in the Hearing Care Dashboard.

This automated email notification is unable to receive replies. Please 
contact your Hearing Care Dashboard administrator if you have any 
questions.

mailto:noreply@starkey.com


Odpowiadanie na
prośbę o pomoc



Ustawienia
odbioru
od protetyka





•Pacjenci mogą oceniać zadowolenie z korekt

•Powiadomienie pojawi się raz
•Po przesłaniu profesjonaliści zobaczą oceny na
karcie "Ukończone Wnioski" na pulpicie w 
oprogramowaniu Inspire

There are three response options:

Satisfied Not Yet Satisfied         Dissatisfied

Oceny satysfakcji pacjenta



Zakończone
Wnioski



Status żądania

Adjustment(s) accepted

Adjustment(s) declined

Changes sent to cloud – waiting
for patient to open in Thrive app

Patient has opened adjustments in Thrive 
app to review

Adjustment(s) status is mixed
(Some accepted/rejected)

INSPIRE



Ocena DASHBOARD

Dissatisfied 

Satisfied

Not Yet Satisfied



Metryki
Podsumowania



• Całkowita liczba pacjentów

• Średni czas odpowiedzi

• Liczba nowych wniosków

• Liczba zrealizowanych wniosków

• Status wypełnionych wniosków

• Oceny satysfakcji

Metryki/Podsumowania
DASHBOARD



• Okno analizy można dostosować: Ostatnie 7 dni, 
30 dni (domyślnie), 90 dni

• Dane można uzyskać dla całej organizacji
(domyślnie), lokalizacji, grup lub indywidualnych
użytkowników

• Metryki dla indywidualnych użytkowników mogą
być porównywane

DASHBOARD

Metryki/Podsumowania



Szkolenia

Dziękuję
za uwagę

Tomasz Fałek


