My Life, My Way

MyLife, MyWay…
De Wereld verandert… Wij worden ouder zoals het voor mens voor altijd bedoeld is, maar wij kunnen
nu “Slimmer” ouder worden… De technologie, en het gevoel van sociaal connected blijven, veilig
voelen, en steeds actieve betrokken zijn, is nu dichterbij dan vroeger…
Onze Oma’s, Opa’s konden het, ze woonden dichterbij elkaar, hun kinderen, vriendinnen, kleine
kinderen, hun dorps arts was langs hun huis, als er niet eens iets serieus was… Ze konden hun vragen,
gevoelens en frustraties kwijt…
Het modern leven zette aantal waarden uit elkaar… Maar dat was het moment…
Nu vonden wij de inspiratie van mens te zijn bij Technologie, het essence van het leven weer kan
terug komen in onze leven, dankzij de mogelijkheden die de recente ontwikkelingen in Technologie
ons biedt… Langzaam oud worden met bezorgd(?) ), technologie bewust, connected, geïnspireerd
blijven leven.
MyLife, MyWay is een technologie geïntegreerde project dat ouderen de mogelijkheid biedt om met
autonomie en waardigheid oud te worden. Daarbij helpt MyLife, MyWay realisatie van besparingen
voor sociale- en zorgsysteem in Europa. MyLife, MyWay zorgt voor een persoonlijke virtuele
assistent (PA) die is als een soort butler, de eindgebruiker toegang geeft tot elke ondersteunende
techniek die de eindgebruiker nodig heeft. Het enige dat de eindgebruiker hoeft te doen is
communiceren met de PA, een vriendelijke, menselijk uitziende screen agent op hun computer, TV,
tablet of smartphone met spraakherkenning en -synthese. De PA is als een virtuele versie van een
butler: iemand die u goed kent, u ondersteunt op de achtergrond indien mogelijk en op de voorgrond
indien nodig.

Voor wie:
1. fitte zelfstandig levende ouderen, met wellicht kleine lichamelijke gebreken en /of
geestelijke beperkingen.
2. Informele zorgverleners. Zij zullen profiteren omdat de PA hun fysieke en mentale stress
vermindert.
MyLife, MyWay brengt ware innovaties die waardevol zijn voor de 1e doelgroep namelijk de
ouderen.
Dit jaar maakt MyLifeMyWay kennis met de grotere groepen eindgebruikers in Zwitserland,
Belgie en Nederland met de basis form van PA. Na nauwkeurig intensive begeleiding en
eindgebruikers onderzoek wordt de PA vervolgens aangepast naar markt conform versie van.
Het basis prototype PA spreekt een aantal talen; na afronding van dit project zal de PA
ondersteuning bieden met betrekking tot dialecten en ze zal begrip hebben voor ouderen met
spraakgebrek.
Bestaande expertise van de consortiumpartners en het bestaan van een werkend basis prototype,
minimaliseren de risico's bij de opbouw van deze technologieën.
Met een nieuw bussysteem te gebruiken kan onze PA met iedere domotica protocol verbonden
worden.

Het CANVAS businessmodel onderscheidt marktkansen op de institutionele (B2B)- en de
consumentenmarkt. Het consortium zal de beschikbare middelen en kanalen combineren die nodig
zijn voor het verder ontwikkelen van het marktpotentieel van de PA. Om te zorgen voor een

consistente focus op toekomstige eindgebruikers, zullen primaire eindgebruikers worden betrokken
bij de pilot. Zo krijgen zij oa een basis PA voor permanent gebruik, geïnstalleerd in hun huizen. Hun
ervaringen, behoeften en voorkeuren worden periodiek geëvalueerd en gebruikt in de
doorontwikkeling. Secundaire en tertiaire eindgebruikers zijn zeer betrokken als partners in het
consortium.
LOGO is nog niet definitief?

Meer informatie kunt u vinden op: www.mylifemyway-aal.eu of op www.virtask.nl
u kunt persoonlijk contact hebben met onze project manager:
Mevrouw Arzu Barské, Product Manager Smart Digital Solutions
arzu.barske@engie.com
T +31 43 367 50 00
M +31 6 133 943 61

