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Intern en extern alarmeren bij agressie,
ongevallen en andere incidenten.
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Veel mensen lopen tijdens hun werk
het risico om in een gevaarlijke
situatie terecht te komen. Denk hierbij
aan agressie en geweld of incidenten
tijdens het alleenwerken. Dan is
het belangrijk dat een medewerker
altijd, overal en vooral eenvoudig
hulp in kan schakelen van collega’s
of hulpdiensten. Secure2Go heeft
voor iedere medewerker en voor
alle situaties een zeer betrouwbaar
systeem met opvolging op maat.
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TOEPASSINGEN
Met ons brede assortiment alarmknoppen van het Scandinavische
merk Twig hebben wij voor iedere situatie een betrouwbare
oplossing. Wij bieden zeer flexibele systemen, geschikt voor één
tot honderden medewerkers.

Interne agressie alarmering
• Voor balies, recepties, spreek- en behandelkamers
• Draagbare en vaste alarmknop mogelijk
• Volledig draadloos, geen installatie noodzakelijk
• Opvolging door collega’s, beveiliging en/of alarmcentrale
• Flexibel en modulair samen te stellen

Alleenwerkers alarmering
• Zeer nauwkeurige Man-Down detectie
• Zowel interne als externe locatiebepaling mogelijk
• Opvolging door BHV-team, collega’s en/of alarmcentrale
• Schock- en waterbestendige alarmknop (IP67)
• Ook ATEX uitvoeringen beschikbaar

“

De slaapwachten en ambulante medewerkers in onze organisatie lopen het
risico om in een vervelende situatie terecht te komen. De mobiele alarmsystemen
dragen daadwerkelijk bij aan hun veiligheid en hun veiligheidsgevoel.
Roos Wisse - directeur Stichting Exodus Zuid-Nederland

”

Externe agressie alarmering
• Locatiebepaling tot achter de voordeur mogelijk
• Compacte draagbare alarmknop
• Spreek-/luisterverbinding
• Opvolging door politie via gecertificeerde alarmcentrale,
of door collega’s
• Niet persoonsgebonden waardoor deelbaar binnen teams

BHV / Interventieteam alarmering
• Een groep mensen alarmeren met één druk op de knop
• Flexibel instelbaar
• Onafhankelijk van interne communicatienetwerken
• Koppelen met bestaande platformen mogelijk

Direct na activering van een alarm komt de melding binnen op ons
alarmeringsplatform. Van hieruit kunnen we de melding op verschillende manieren

OPVOLGING

verspreiden. Zo sluit de opvolging altijd naadloos aan op de behoefte van de klant.
Betrouwbare persoonsalarmering is immers maatwerk. Voor de opvolging zijn de
volgende mogelijkheden. Deze zijn separaat maar ook gecombineerd in te richten.

DE ALARMCENTRALE

In de gecertificeerde particuliere

alarmcentrale (PAC) zijn meerdere getrainde centralisten 24
uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Hierdoor is een
snelle opvolging gegarandeerd. De centralist opent geluidloos
een audioverbinding en luistert live mee met de situatie. Indien
hieruit blijkt dat er hulp noodzakelijk is, is de centralist bevoegd
om via een directe lijn de politie aan te sturen naar de juiste
locatie.
VOICEMESSAGING

Bij deze optie wordt een groep vooraf

aangemelde gebruikers gebeld op hun telefoon met een
gesproken bericht. Hierin kan desgewenst locatie en naam van de
alarmknop worden meegegeven.
PAGING

Bij de pagerfunctie verschijnt een tekstbericht in het

display van één of meerdere alarmknoppen binnen een groep.
Desgewenst ondersteund door een geluids- en trilsignaal.
EMAIL- EN SMS NOTIFICATIE

Ondersteunend kan een

meldingen ook per email of sms worden verstuurd naar één of
meerdere gebruikers.
EXTERNE PLATFORMEN

Optioneel is het mogelijk om ons

alarmeringsplatform te koppelen met oplossingen van derden.
Denk hierbij aan telefooncentrales, BHV-oproepsystemen,
cameratoezicht of brandmeldinstallaties.

Met deze mogelijkheden is er zekerheid van
snelle opvolging van de politie, collega’s, het
interventieteam, het BHV-team of de beveiliging.
Er kan in alle gevallen live meegeluisterd worden
door de ingeroepen hulpverleners.

SYSTEMEN
Wij leveren enkel hoogwaardige apparatuur van het
merk Twig. Alle systemen zijn shockproof en stof- en
waterbestendig (IP67). Ieder apparaat is uit te rusten
met outdoor en indoor locatiebepaling en een zeer
nauwkeurige man-down detectie. Zowel de Cube, de Card
als de XL systemen zijn volledig draadloos, compact en
eenvoudig te bedienen.

CUBE

CARD

“

XL

Wij gebruiken de flexibele oplossing van Secure2Go bij de balies en in de spreekkamers
voor het alarmeren van het agressieteam en het BHV Team. Medewerkers die op
huisbezoek gaan nemen de Secure Cube mee die is gekoppeld met de alarmcentrale.
Jan Wolf - agressiecoördinator gemeente Hattem

”

BETROUWBAARHEID
Omdat iedere alarmering om het redden
van een mensenleven kan gaan, hanteren
wij altijd het ‘iedere seconde telt’ principe.
Dit houdt in dat alle schakels van het systeem
optimaal en efficiënt op de situatie van de
gebruiker zijn afgestemd. Om dit te borgen
zijn wij gecertificeerd volgens het strikte KIWA
kwaliteitskeurmerk ‘Mobiele beveiliging van
personen’.
De privacybescherming van onze
klanten en gebruikers voldoet volledig
aan de AVG wetgeving. Wij streven naar
optimale dienstverlening en de hoogste
klanttevredenheid en zijn 24/7 persoonlijk
bereikbaar.

“Op het moment dat
het er echt op aan komt
moet je er zeker van
kunnen zijn dat alles
perfect werkt.”

“

Het is cruciaal dat mensen in nood echt op hun noodknop kunnen
vertrouwen. De kwaliteit van de aanbieders verschilt enorm door
de invulling van de dienstverlening. Daarom ontwikkelde Kiwa de
certificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’. We hopen dat dit een
bijdrage levert aan de professionalisering van de markt.
Peter Voshol - Kiwa NCP Fire,Safety en Security

”

“

Het thema veilig werken staat bij Eneco hoog op de agenda. Aangezien onze monteurs veelal
alleen op pad zijn, faciliteren wij ze met een mobiele noodknop. Als ze in een ongewenste
situatie terecht komen kunnen ze met 1 druk op de knop hulp inroepen.
Marion van Naamen - Eneco

”

Vertrouw op een veilig gevoel
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