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HEARTSINE CONNECTED AED/HEARTSINE GATEWAY™
IMPLEMENTATIE CHECKLIST

1. Kies een logische en zichtbare locatie  
  voor alle AED’s.

Net als brandblussers moeten AED-apparaten op zichtbare, 

toegankelijke plekken worden geplaatst zodat u er bij een 

noodgeval snel bij kunt.

Bekijk de plattegrond van uw locatie bij het ontwikkelen 

van uw plan. Het is een goed idee om input te verkrijgen 

van medewerkers zodat u weet waar zij een AED willen. 

Deze mensen zullen het apparaat waarschijnlijk het vaakst 

gebruiken en daarom is het nuttig om hun input over de 

plaatsing te krijgen. U wilt een goede dekking van zones waar 

veel mensen zijn, werken of samenkomen, zoals kantines, 

auditoria, vergaderruimten, sportscholen, buitensportgebieden, 

fabrieksvloeren en kantoren. Andere belangrijke locaties zijn 

gebieden met veel beweging, zoals gangen in de buurt van 

toiletten, ontvangstruimten en hoofdingangen.

Denk ook aan de volgende plaatsen:

• Die moeilijk te bereiken zijn voor medische hulpdiensten  

 (zoals achteraan in een locatie, hoog in een hoog gebouw,  

 binnen beveiligde/beperkte gebieden of afgelegen locaties).

•  Waar mensen misschien worden onderworpen aan zware  

 activiteiten, waaronder sport.

•  In de buurt van gevaar zoals hoogspanning.

•  In de buurt van nooduitgangen, EHBO-dozen of   

 brandblussers.

Overweeg om AED’s zodanig te plaatsen dat ze:

• Goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld aan de muur bevestigd  

 of in een glazen kastje aan de muur - vergelijkbaar met  

 brandblussers.

• In de buurt waar je hulpverleners verwacht, zoals in   

 beveiligingsvoertuigen of in een beveiligings- of EHBO-post.

•  Waar veel mensen zijn.

2.	 Zorg	voor	een	sterk	wifi-signaal	op	die		
  plek.

Voordat u de ideale plaats voor uw HeartSine Connected 

AED bepaalt, moet u controleren of de bedoelde plaats een 

betrouwbare verbinding met het wifi-netwerk heeft. Test de 

signaalsterkte van het wifi-netwerk op de beoogde AED-locatie 

met een ander draadloos apparaat zoals een smartphone.

3.		Bevestig	bij	de	IT-afdeling	deze		 	
  basisvereisten van het netwerk voordat  
  u de HeartSine Gateway installeert.

•  Een computer met besturingssysteem Windows® 7 of hoger  

 en een Internet Explorer- of Chrome-browser is beschikbaar  

 om de HeartSine Gateway te configureren.

•  Een 2,4 GHz draadloos netwerk is beschikbaar waarmee  

 de HeartSine Gateway verbinding kan maken. Let op: 5 GHz  

 draadloze netwerken worden niet ondersteund.

•  Begrijp eventuele beperkingen voor verbindingen met  

 uw wifi-netwerk zoals een proxyserver, MAC-adresfiltering  

 (toegangscontrolelijst of ACL) of poortbeperkingen.

•  Als u van plan bent de HeartSine Gateway aan te sluiten op  

 een open wifi-netwerk, moeten de algemene voorwaarden  

 op dat netwerk worden uitgeschakeld. De HeartSine Gateway  

 kan geen verbinding maken met netwerken waarvoor een  

 pagina met een gebruikersovereenkomst vereist is.

•  Om uw HeartSine Gateway te verbinden, moet u de SSID en  

 het wachtwoord van uw huidige router/toegangspunt kennen.  

 Het wachtwoord dat speciale tekens kan bevatten, moet  

 worden beperkt tot 33 tekens.

Dit document is bedoeld als advies voor de aanbevolen stappen in de voorbereiding op 

het gebruik van uw AED-programma met een HeartSine® Connected AED.

Als geïntegreerde toevoeging aan de HeartSine samaritan® PAD, zorgt de HeartSine Gateway™ voor communicatie via wifi® naar 

de LIFELINKcentral™ AED-programmabeheerder of het LIFENET® systeem, waardoor programmabeheerders gemakkelijk AED’s op 

meerdere locaties kunnen beheren. De HeartSine Gateway is een communicatie-apparaat met eigen voeding voor HeartSine samaritan 

PAD apparaten	die	in	of	na	2013	zijn	geproduceerd. Mogelijk hebt u de HeartSine Gateway aangekocht samen met uw AED of als 

toebehoren bij uw bestaande AED’s.

De instructies voor het instellen van uw HeartSine Gateway en het verbinden met een draadloos netwerk staan in de 

gebruikershandleiding. De volgende extra informatie wordt verstrekt om u te helpen bij de voorbereiding op de installatie.



Connectiviteit
De HeartSine Gateway maakt verbinding met LIFELINKcentral AED Program Manager door middel van

uitgaande verzoeken met behulp van TCP- en TLS-protocollen op poort 443 op afstand.

Netwerkconfiguratie
Internettoegang is vereist om de draadloze datatransmissie van de HeartSine Gateway te laten werken.

Netwerkbeveilig ingen moeten mogelijk worden geconfigureerd om communicatie naar de LIFELINKcentral-website mogelijk te maken. 

U kunt op veel manieren een netwerk met een internetverbinding beveiligen. Om u te helpen de HeartSine Gateway met succes in uw 

netwerk te implementeren, moet de volgende informatie worden overwogen.

Voor alle oplossingen kan het nodig zijn om details te kennen over waar het LIFELINKcentral systeem zich op internet bevindt.

•  De FQDN’s voor de LIFELINKcentral staan rechts op deze pagina.

•  Het IP-subnet voor de LIFELINKcentral is 62.29.175.234, 255.255.255.240 of een 28-bits submasker.

•  Zorg dat het volgende IP-adres ook bereikbaar is (pool server): 74.200.9.47. https://pool.lifenetsystems.com

Eigenschappen	LIFELINKcentral-systeem
•  Protocol - HyperText Transfer Protocol with Privacy (HTTPS)

•  Verbinding - TLS 1.0, 1.1, 1.2; 128-bits of hogere codering; RSA 2048-bitsuitwisseling.

E-mailfilters
E-mailfilters moeten misschien worden ingesteld om e-mails die afkomstig zijn van de LIFELINKcentral toe te staan. Zie de lijst aan de 

rechterkant van deze pagina voor het juiste e-mailadres.

Ondersteunde beveiligingsprotocollen
•  Open

•  WPA-Personal

•  WPA2-Personal

Niet-ondersteunde	beveiligingsprotocollen
•  WPA-Enterprise

•  WPA2-Enterprise

•  WEP

Technische vereisten en specificaties

De volgende informatie is bedoeld voor uw IT-afdeling. De informatie is bedoeld om u 

te helpen bij het configureren van uw netwerk ter voorbereiding op de installatie van de 

HeartSine Gateway.

LAND URL  E-MAILADRESSEN

Nederland https://lifelink-nl.lifenetsystems.com web@nl-lifenetsystems.com

België https://lifelink-be.lifenetsystems.com web@be-lifenetsystems.com

Frankrijk https://lifelink-fr.lifenetsystems.com web@fr-lifenetsystems.com




