Personeelsbeveiliging
- beveiligen van belangrijke middelen

Beveiliging en veiligheid
Menig werknemer staat bloot aan gevaar tijdens
het werk. Een personeelsbeveiligings-systeem
kan dan de oplossing zijn voor een veilige en beveiligde werkomgeving.

Draadloze telefoon met alarmknop
Met een draadloze telefoon kunt u met een druk op
een knop een alarmoproep verzenden. Het tekst
bericht dat doorgestuurd wordt, geeft aan wie in nood
verkeert en eventueel zijn of haar locatie.

Doelgroepen
Werken met verstandelijk gehandicapten of geweld
dadige mensen kan een onveilig gevoel geven. Ook
personeelsleden die op ongewone uren of geïsoleerd
werken, kunnen behoefte hebben aan meer veilig
heid.

Bovendien kan het overige personeel het personeels
lid in nood op zijn of haar telefoon terugbellen. Mee
luisteren is mogelijk zonder hulp van de persoon in
nood.
Uiteraard zijn alle andere gebruikelijke functies van
de telefoon te gebruiken.

Draadloos systeem
Een uniek draadloos systeem met een hoge graad
van flexibiliteit is beschikbaar. Door de flexibiliteit kan
de alarmuitrusting naar behoefte worden aangepast.

Stille alarmzender
Het kan een voordeel zijn wanneer een alarm discreet
en zonder geluid wordt verzonden. Dit is mogelijk met
een kleine alarmzender die een alarmoproep ver
stuurt naar een draadloze telefoon, een pieper of cen
trale. De zender kan discreet meegedragen worden
in uw zak of onzichtbaar onder een bureau worden
geplaatst.

Individuele oplossingen
Behoeften en wensen zijn op elke werkplaats anders.
Dus wordt bij de aangeboden oplossing rekening ge
houden met het individu.
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Het tekstbericht dat wordt verstuurd, wordt altijd voor
zien van de identiteit van het personeelslid. Wanneer
een accurate plaatsbepaling van de persoon in nood
nodig is, is het mogelijk om in de gebouwen positione
rings-zenders te installeren.

Documentatie / meldingshistorie
De benodigde documentatie is makkelijk beschik
baar in het personeelsbeveiligingssysteem. Wanneer
nodig, kan een printer worden geïnstalleerd, die per
alarm een pagina uitprint.

Mensen die alleen werken
Doordat er nu ook gealarmeerd kan worden, terwijl
het personeel niet in staat is een knop in te drukken,
is er een nieuw niveau van veiligheid bereikt. Wan
neer nodig, is het mogelijk de alarmoproep door te
sturen naar een externe telefoonlijn. Bij alarm kan
er ook een licht- of geluidssignaal verstuurd worden
naar een andere afdeling of gebouw.

Geschikt voor de toekomst
Een investering in een personeelsbeveiligingssysteem is ook een investering in de toekomst. Het
draadloze systeem kan up-to-date gebracht en uit
gebreid worden zonder installatie van nieuwe hard
ware.
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