
Sempre a punt
Sempre al teu costat



Què és HAFE?

HAFE és una aplicació que pretén facilitar les tasques 

d’atenció al pacient per part dels serveis d’emergència i 

millorar, així, el seu temps de resposta.

Gràcies a les alertes HAFE, els serveis d’emergència 

obtenen la localització exacta de l’alerta i poden 

identificar el pacient abans d’arribar al lloc.

La targeta HAFE és el nexe d’unió entre el món real i les 

dades del pacient, i serà interactuant amb elles que 

podrem enviar la informació als serveis d’emergència.



Com funciona?

Qualsevol persona que tingui accés a un lector de codis QR podrà escanejar la targeta del 

pacient, que obrirà un enllaç a l’aplicació HAFE.

En aquest enllaç, l’usuari podrà enviar una alerta HAFE als serveis d’emergència, la qual els 

permetrà visualitzar la localització des de la qual s’ha generat l’alerta i les dades del pacient.



La targeta HAFE

La part frontal:

• Conté el nom de l’usuari, a més d’informació escollida 

per aquest per a que es pugui conèixer amb un simple 

cop d’ull a la targeta.

La part posterior:

• Conté un codi QR de simple lectura (l’esquerre), que 

permetrà accedir a la fitxa sense enviar cap alerta.

• El codi QR d’alerta (el dret, sempre vermell), 

redireccionarà cap a l’enviament d’alertes HAFE.



Públic objectiu

Qualsevol persona pot utilitzar HAFE, sense importar l’edat, gènere ni tampoc l’habilitat amb la 

tecnologia.

L’avantatge de la nostra aplicació és que, un cop introduïdes les dades, només necessitarem dur 

a sobre la nostra targeta HAFE de manera que altres persones puguin utilitzar-la en cas que fos 

necessari. 

Si ens trobéssim en la necessitat d’enviar nosaltres mateixos una alerta HAFE, només caldrà 

tenir a mà el nostre smartphone amb lector de codis QR i una connexió a Internet.



Requeriments

Per a poder utilitzar l’aplicació HAFE, només caldrà disposar d’una connexió a Internet i dels 

següents elements:

• Usuari estàndard:

• Dispositiu amb navegador web

• Usuari dels serveis d’emergència:

• Lector de codis QR (en cas d’escaneig de targeta)

• Usuari extern (envía alerta):

• Lector de codis QR



Seguretat i privacitat

La nostra aplicació funciona completament amb protocols 

HTTPS, que encripten i asseguren la informació que viatja des 

dels dispositius als nostres servidors. A més, les contrasenyes 

dels nostres usuaris es guarden amb un xifrat d’un sol camí, de 

manera que no es poden desxifrar encara que s’accedeixi a 

elles.

Les dades de les fitxes dels nostres usuaris només podran ser 

consultades per ells mateixos i pels serveis d’emergència, 

l’accés dels quals s’enregistrarà i serà consultable per part dels 

mateixos usuaris per a comprovar qui ha accedit a la seva fitxa.



Seguim avançant

El nostre objectiu és seguir avançant per a poder oferir 

millores i innovacions en el nostre producte.

Una de les nostres fites és poder crear una plataforma de 

marxandatge a on poder vendre tota mena d’elements 

personalitzats amb els codis QR de les targetes HAFE, 

com són fundes de mòbil, porta-bitllets, polseres...

Així, poc a poc, aconseguirem que la gent pugui aprofitar 

els avantatges de l’aplicació HAFE en el seu dia a dia 

sense gairebé ni adonar-se’n.




