
AGRESSIEALARMERING VOOR PROFESSIONALS

TEAM CONNECT PRO CONNECT

Waarschuw snel iemand die 

bij je in de buurt is

 • Onderling alarmeren naar 

collega’s

 • Bij agressie aan de balie, in 
de spreekkamer of mobiel

 • Interne positiebepaling 

 • Flexibel en volledig  
draadloos

 • Plug-and-play oplossing

Professionele opvolging  

door de alarmcentrale

 • 24/7 assistentie van politie

 • Zowel ambulant als op vaste 
locatie inzetbaar

 • Discreet en eenvoudig te 
bedienen

 • Exacte locatiebepaling op 
voordeurniveau

 • Snelste reactietijden van NL



Bij een agressie incident tijdens het werk is het belangrijk dat 

je er niet lang alleen voor staat. Als het incident zich voordoet 

binnen de muren van je organisatie, kunnen collega’s in de 

buurt vaak het snelst bijstand verlenen. Je wilt discreet kunnen 

alarmeren en zeker weten dat ze snel naar de juiste plek 

komen om te assisteren. Dat kan met Team Connect. 

Vaste locatie

Wil je alarmeren bij een balie of in een spreek- of 

behandelkamer? Dan plaatsen we onze volledig draadloze 

alarmknop discreet uit het zicht onder het tafelblad. 

Flexibele locatie

Als de agressie door het gehele pand voor kan komen dan 

is de compacte draagbare Secure Cube een uitkomst. Met 

een eenvoudige druk op de alarmknop roep je direct hulp in, 

ongeacht waar je precies in het gebouw bent.

BEPROEFDE TECHNIEK

• Alarmeer met de SOS knop op de 

Secure Cube of de Secure Watch

• Stille alarmering

• 4G Multinetwerk simkaart

• 1- of 2-weg spraakverbinding

• Indoor en outdoor positiebepaling

• Robuust en compact design

• Kiwa keurmerk Mobile Security

• Gelijktijdig te gebruiken als pager om 

oproepen van collega’s te ontvangen

• Ontvang alarmen als pieper oproep,  

als spraakbericht of in onze Secure  

Connect App voor Android en IOS

24/7 
VEILIGHEID BIJ AGRESSIE

TEAM CONNECT

Bel of mail ons voor een vrijblijvend (online) adviesgesprek. 

026 82 00 263  •  info@secure2go.nl  •  www.secure2go.nl

Ook als je buiten de muren van je organisatie werkt of alleen op locatie bent, wil je verzekerd zijn van hulp als je 

met agressie te maken krijgt. Dat kan met Pro Connect. Het alarm wordt dan ontvangen in een gecertificeerde 

particuliere alarmcentrale die 24/7 beschikbaar is. De centralisten zijn bevoegd om direct de politie aan te 

sturen als dat nodig is. Zo is snelle en professionele alarmopvolging altijd gegarandeerd.

Op huisbezoek en onderweg

Pro Connect wordt veel gebruikt door professionals die op huisbezoek of onderweg zijn. In geval van nood 

wordt live meegeluisterd met de situatie en wordt de politie razendsnel naar het juiste adres aangestuurd.

Alleen op locatie 

Ook professionals die alleenwerken op een kantoorlocatie, of in een spreekkamer op een gastlocatie, kunnen 

met Pro Connect heel snel verbinding maken met de alarmcentrale en rekenen op hulp van de politie. 

PRO CONNECT


