WIJ voelen ons

Secure2Go
met onze persoonlijke noodknop

“Tijdens het bezoeken van cliënten kom ik
wel eens in een dreigende situatie terecht.
Met mijn persoonlijke noodknop luistert
er snel een centralist mee als ik in de
problemen kom. Zo ben ik altijd verzekerd
van hulp.”
“Als storingsmonteur werk ik regelmatig
alleen. Als me iets overkomt tijdens het
werk kan ik gelukkig vertrouwen op de
man-down functie van mijn noodknop.
Dat geeft mij een veilig gevoel.”

www.secure2go.nl

Wij ondersteunen professionals die
tijdens hun werk te maken hebben
met onveilige of bedreigende situaties.

Waarom zou je voor Secure2Go gaan?
Omdat Secure2Go als enige staat voor
een zeker gevoel voor veiligheid.

Met onze mobiele noodknop kunnen ze altijd en overal,
snel en onopvallend hulp inschakelen. Ons gecertificeerde
systeem werkt uiterst nauwkeurig en betrouwbaar en draagt

Check de alternatieve oplossingen
maar eens op de volgende punten:
Ik voel me Secure2Go, want…

daardoor voelbaar bij aan de veiligheid.
Professionals die zijn uitgerust met een mobiel
persoonsalarm van Secure2Go kunnen met een simpele

Ik kan mijn noodknop altijd
onopvallend dragen.

druk op de knop snel en onopgemerkt alarm slaan als ze
zich bedreigd voelen. Bij een val of bij bewusteloosheid geeft

Mijn noodknop maakt gebruik van
meerdere GSM netwerken.

de noodknop zelf alarm door middel van de geavanceerde
man-down functie. Dankzij de betrouwbaarheid van het
systeem kunnen ze daarna zeker zijn van ondersteuning. Na

Via mijn noodknop kan ik gesprekken
opnemen en die opnames kan ik
later als rechtsgeldig bewijsmateriaal
gebruiken.

activering van het alarm luistert er direct een gecertificeerde
alarmcentrale mee met de situatie.
De centralist kan vervolgens met prioriteit hulpdiensten

Na een alarm krijg ik 24/7 hulp, waar
ik ook ben.

inschakelen. Via GPS weet de centralist waar de persoon
in nood zich bevindt. Secure2Go maakt locatiebepaling

De noodknop updatet automatisch
iedere minuut mijn locatie. Ik ben
zelfs tot achter de voordeur te
traceren (ook in flats).

tot achter de voordeur mogelijk. Hierdoor is deze
oplossing zeer geschikt voor bijvoorbeeld huisbezoekers,
alleenwerkers, handhavers en zorgmedewerkers.

Het systeem is aantoonbaar
betrouwbaar door de certificering
‘Mobiele beveiliging van personen’.

Dankzij deze gegarandeerde ondersteuning
voelen medewerkers zich niet alleen zekerder
en veiliger, er kan ook daadwerkelijk snel en
gericht worden ingegrepen als dat nodig is.
De angst en bedreiging die je tijdens je werk soms ervaart
is levensecht en de zekerheid van directe back-up kan
het verschil maken. Je wilt er natuurlijk voor 100% op
kunnen vertrouwen dat de juiste hulp met prioriteit wordt
ingeschakeld en naar je exacte locatie wordt gestuurd als

wil jij je ook
secure2go
voelen? kijk op
secure2go.nl
voor meer info

iedere seconde telt.
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