
SLIMME
PERSOONSALARMERING
VOOR PROFESSIONALS
Intern en extern alarmeren bij agressie, 
bedreiging en alleenwerken.

www.secure2go.nl



Bij Secure2Go geloven we dat iedereen die te 

maken kan krijgen met agressie, geweld of het 

risico op een arbeidsongeval, nooit écht alleen 

hoeft te zijn. Want alleenwerken of bedreigd 

worden, betekent ook kwetsbaar zijn op 

ingrijpende momenten. Momenten waarop je snel 

de juiste hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld van een 

collega, van de politie of van andere hulpverleners. 

Dat kan met onze professionele oplossingen voor 

persoonsalarmering.

NOOIT ALLEEN

WELKOM

SECURE
WATCH

1 2

3 4

SECURE
XL

SECURE
CUBE



PERSOONSALARMERING 
ZODAT JIJ ALS 
PROFESSIONAL NOOIT 
ÉCHT ALLEEN HOEFT 
TE ZIJN.

 Exacte locatiebepaling, binnen en buiten

 Plug and play levering

 Volledig ontzorgd

 24/7 persoonlijke support

	 KIWA	gecertificeerd

ALARMERING

AGRESSIE MAN-DOWN & BHV BEDREIGING

Draadloos alarmeren bij (dreigende) 
agressie tijdens het werk.

• Waarschuw razendsnel de politie, 
   collega’s en/of de beveiliging.

• Zowel ambulant als op   
   vaste locaties te gebruiken.

• Eenvoudig en discreet te bedienen
   tijdens incidenten.

• Vergroot de veiligheid en het
   veiligheidsgevoel van medewerkers.

Alarmering voor alleenwerkers bij 
ongeval of onwelwording.

• Automatische detectie op basis van 
   beweging, kanteling of vallen.

• Robuuste apparatuur, ook in ATEX
   uitvoering verkrijgbaar.

• Geavanceerd oproepsysteem voor
   bedrijfshulpverleners.

• Integratie met bestaande systemen
   mogelijk.

Gecertificeerde	discrete	alarmknop	
voor bedreigde personen.

• Binnen 30 seconden doorgemeld naar
   de juiste politiemeldkamer.

• Ontwikkeld in samenwerking met de
   Nationale politie.

• Gecertificeerd voor AWARE en BEWARE
   alarmering.

• Levering uitsluitend aan de overheid,
   bedrijven en organisaties.



Direct na activering van een alarm komt de melding binnen op ons 
alarmeringsplatform. Van hieruit kunnen we de melding op verschillende 
manieren verspreiden. Zo sluit de opvolging altijd naadloos aan op de 
behoefte van de klant. Voor de opvolging zijn de volgende mogelijkheden. 
Deze zijn separaat maar ook gecombineerd in te richten. 

DE ALARMCENTRALE    Een melding komt 24/7 binnen bij onze 

gecertificeerde particuliere alarmcentrale. Een getrainde centralist 

luistert razendsnel mee via de spreek en/of luisterverbinding, ziet 

de locatie en is bevoegd direct de politie aan te sturen als dat nodig 

is. Snelle opvolging van het alarm is hiermee gegarandeerd.

SPRAAKBERICHTEN    Bij deze optie wordt een groep vooraf 

aangemelde gebruikers gebeld op hun telefoon met een gesproken 

bericht. Hierin kan de 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. 

Ondersteund door een geluids- en/of trilsignaal.

SECURE CONNECT APP   Directe alarmering naar onze mobiele 

app voor IOS en Android. Alarmeer op basis van aanwezigheid, 

bevestigen en afwijzen van meldingen en zie direct de juiste locatie 

van het incident op de telefoon. 

EXTERNE PLATFORMEN    Het is mogelijk om ons 

alarmeringsplatform te koppelen met oplossingen van derden. 

Denk hierbij aan telefooncentrales, oproepsystemen voor BHV- 

of interventieteams, 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.

OPVOLGING
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Bij Secure2Go draait het om de veiligheid van mensen. 
We besteden veel aandacht aan de kwaliteit en de 

beschikbaarheid van onze systemen. Om dit te borgen 
is	onze	volledige	alarmeringsketen	gecertificeerd	

volgens de strikte Kiwa-norm ‘Mobile Security’.

“Op het moment dat 
het er echt op aan komt 

moet je er zeker van 
kunnen zijn dat alles 

perfect werkt.”

BETROUWBAARHEID



WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN

Duizenden professionals en bedreigde personen vertrouwen 
dagelijks op onze persoonsalarmering. De kwaliteit en 
flexibiliteit	van	de	dienstverlening,	onze	uitstekende	
bereikbaarheid en de persoonlijke aandacht van ons team 
worden hoog gewaardeerd door onze klanten.

“Secure2Go is een fijn bedrijf om mee te werken. Er is persoonlijke 

aandacht en in geval van een dreigingssituatie reageert het bedrijf 

zeer snel. De noodknop, die wij inzetten bij journalisten die in hun  

 privésituatie worden bedreigd, werkt zeer goed en draagt bij aan de  

 veiligheid en het gevoel van veiligheid. ” 
 Peter ter Velde  •  Projectleider PersVeilig

“Voor onze cliënten is de Secure Cube ingezet als AWARE systeem, 

voor slachtoffers van stalking en dreiging van (ex-) partner. Het 

rechtstreeks in contact komen met de meldkamer draagt bij aan een 

snelle en adequate politie opvolging. Secure2Go levert goede  

 kwaliteit en uitstekende, persoonlijke en snelle service. ”
 Sanne Mors  •  Kadera

“Communicatie, pro-activiteit en klantgerichtheid. Het contact en de 

samenwerking met het team van Secure2Go is een verademing ten 

opzichte van onze vorige leverancier. ”
 Stefan de Jong  •  Global-IT Information Security Coordinator  
 Wavin B.V.

“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

“Wij hebben de mobiele alarmknoppen van Secure2Go al  

enige tijd in gebruik, dit omdat we hiermee ook hulp kunnen  

bieden aan de ambulante medewerkers. Het is van groot  

belang dat collega’s in nood alarm kunnen maken, waarbij er   

 hulp zal komen. Mijn ervaring met Secure2Go is dat ze snel  

 handelen en in oplossingen denken. Binnen onze organisatie  

 groeit het aantal gebruikers van deze alarmknoppen nog steeds. ” 
 Raymond Bosboom  •  Hoofd beveiliging Parnassia Groep
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