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Decision Support Solutions for Independent Living
Using an Intelligent AAL Product and Service Cloud
Het ActiveAdvice project streeft naar het opzetten van een Europees-breed netwerk dat mensen
actief adviseert en ondersteund op het gebied van Active Assisted Living (AAL). ActiveAdvice wilt dit
bereiken door een oplossing te bieden voor de tekortkomingen van conventionele web-platformen
en het faciliteren van een uitgebreid AAL-ecosysteem dat goed geïnformeerde besluitvorming
mogelijk moet maken. In een omvangrijke ICT-omgeving zal een breed scala aan regionaal, nationaal
en internationaal beschikbare AAL diensten en technologieën gepresenteerd worden, die verzameld
en opgeslagen staan in een intelligente AAL Product & Service Cloud. Gedurende het project zullen
uitgebreide eindgebruiker studies worden uitgevoerd, waarvan de resultaten de basis vormen voor
het opstellen van diensten voor klanten zoals oudere volwassenen en hun familieleden (doelgroep
AAL2C), bedrijven (AAL2B) of overheden (AAL2G). Iteratieve gebruiksvriendelijkheid testen, feedback
van gebruikers en certiﬁceringen voor adviseurschap in alle consortium landen moeten de kwaliteit
van het ActiveAdvice milieu waarborgen. Tegelijkertijd moet dit alles leiden tot een grotere
bekendheid van AAL en de ontwikkeling stimuleren van een Europees-breed netwerk van
gecertiﬁceerde Active Advisors (AAL adviseurs).

DOELEN

VERWACHTE RESULTATEN EN EFFECT

Het ActiveAdvice project heeft als doel een
volledig functionele ICT-omgeving op te zetten
met speciﬁeke web en mobiele diensten voor
zowel oudere volwassenen en hun familieleden,
als ook voor ontwerpers, professionals in de
bouw en voor overheden en gemeenten die
betrokken zijn bij Active Assisted Living (AAL)
initiatieven. De ICT-omgeving biedt een
holistisch
marktoverzicht van
regionale,
nationale en internationale AAL producten en
diensten. Dit alles zal in overeenstemming zijn
met de behoeften van eindgebruikers en
gecombineerd worden met een sterke en
geïntegreerde focus op de doelgroep.

ActiveAdvice creëert een nieuwe ICT-omgeving
met zowel digitale en menselijke adviseurs die
het eenvoudiger maken om informatie uit te
wisselen, het dialoog aan te gaan met een
deskundigen en technologieën en services op
het gebied van AAL te adopteren. De algemene
bekendheid als ook het aantal daadwerkelijke
gerealiseerde AAL toepassingen in Europa
wordt verwacht toe te nemen met behulp van
het internationale netwerk van gecertiﬁceerde
Active Advisors
uit verschillende AAL
bedrijfssectoren in combinatie met de
opgerichte diensten. Deze diensten zullen zich
toespitsen op de speciﬁeke behoeften van de
drie belangrijkste doelgroepen, geclassiﬁceerd
als AAL2C, AAL2B en AAL2G.
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