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ACTIVE ADVICE

DECISION SUPPORT FOR INDEPENDENT LIVING

Apoio à tomada de decisão para uma vida independente
Utilização de uma ‘Cloud’ inteligente de produtos & serviços AAL

RESULTADOS DOS TESTES DE USABILIDADE

AUTHORISED ACTIVE ADVISORS

No decorrer da última fase do projeto, testamos a
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permite aumentar a conﬁança, assim como
oferecer melhor suporte à tomada de decisão e
uma maior transparência.
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ACTIVEADVICE @ AAL FORUM 2018

Membros do projecto ActiveAdvice estiveram presentes no
AAL Forum 2018, que teve lugar em Bilbao entre os dias 24
e 26 de Setembro. O projecto apresentou os seus
resultados principais no stand que teve lugar na área
destinada aos diferentes expositores. Com o workshop
“High Tech, High Touch: Authorized Active Advisors as
mediators between AAL providers and consumers”, fomos
capazes de recolher insights valiosos para o conceito de
human advisor. Obrigada a todos os participantes e visitants
– o AAL Forum 2018 foi verdadeiramente inspirador.

FINAL REVIEW MEETING & FINAL DO PROJETO

Com o ﬁnal do projecto em Novembro de 2018, uma ﬁnal
review meeting terá lugar em Alkmaar. O consórcio irá
apresentar os principais insights e resultados do projecto,
incluindo uma demonstração do protótipo. Com o ﬁnal do
projecto os nossos esforços não terminarão – tendo por
base a nossa exploração de resultados, a solução
ActiveAvice continuará a ser desenvolvida. Fique atento!
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