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Preluare date carte identitate 

Preluarea informațiilor din buletin în sistemul de asistență socială se va realiza 

automat grație aplicației de mobil care face ’scanarea’ cărții de identitate. Datele 

preluate sunt prelucrate și inserate în baza de date, astfel personalul este 

degrevat de sarcina de a opera date în aplicație, în plus cu ajutorul aplicației se 

atașează persoanei și imaginea cărții de identitate a persoanei ’scanate’. În plus 

din cadrul aplicației se vor vizualiza datele legate de beneficiile/serviciile de care 

beneficiază persoana. 

Monitorizare parametri la distanță 

Cu ajutorul acestei funcționalități se pot monitoriza de la 

distanță pacienții cu diverse afecțiuni prin intermediul 

dispozitivelor inteligente. Poate fi folosită pentru 

monitorizarea diverșilor parametri vitali precum tensiune 

arterială, puls, glicemie etc., plus identificarea locației 

pacientului, urmărirea respectării unui perimetru 

considerat sigur etc. Modulul vine cu un centru de control 

care poate fi integrat într-un dispecerat și trimite automat 

mesaje de urgență atât persoanelor apropiate cât și celor 

din centru împreună cu datele care privesc locația în care s-a produs alerta. 

Totodată prin intermediul acestui modul se poate defini de la distanță medicația și orarul la 

care trebuie sa fie luat fiecare medicament, datele se vor regăsi direct în telefonul bolnavului 

care prin mesaje, reminder-e va fi notificat cu privire la faptul că trebuie să-și ia un anumit 

medicament la o anumită oră. 

Municipiul Alba Iulia – Asistență Socială Inteligentă 

Primul Smart City din România a ales Servicii Sociale 

Inteligente.  Municipiul Alba Iulia este noul membru al 

familiei ASISOC.  Suntem convinși că finalizarea 

implementării va aduce plus valoare pentru calitatea vieții 

beneficiarilor și va simplifica procedurile interne ale DAS 

Alba Iulia.  Vă mulțumim pentru încredere! 
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