Alene-arbejder beskyttelse

App til sikkerhed for personalet
Hver gang man aktiverer alene-arbejder tilstanden i
vores sikkerheds-app for personale, begynder en
justerbar timer at tælle ned. Nær timeout sender
vores centrale server en “Er du OK?”- besked. Er man
“ok”, trykker man på OK-knappen på sin Smartphone.
Hvis der ikke kommer nogen respons på “Er du OK?”beskeden, er der måske hændt noget. Alarmen bliver
så med det samme Videresendt til alarm
kontrolcentral eller kolleger, og assistance er på vej.

ZONITH BT ID Kortholder
Man kan forbinde en Smartphone med vores Bluetooth
ID Badge. Hvis man benytter badgen, giver det højere
beskyttelse. Man kan bruge den til at sende en
panik-alarm eller til at bekræfte “Er du OK?”- beskeden
helt diskret og uden at blive bemærket.
Smartphonen kan forblive i alene-arbejderens lomme
uden at gøre folk omkring ham / hende
mistænksomme, hvilket kan være med til at forhindre
en optrapning af situationen.

UDENDØRS POSITIONERING
INDENDØRS POSITIONERING
Alene-arbejderen er positioneret udendørs ved hjælp af Smartphonens GPS. Smartphonen kan også blive
positioneret via Bluetooth indendørs. Ved indendørs positionering skal små modtagere monteres på vægge eller
lofter. Ved alarm kan kontrolrummet aflæse positionen og sørge for hurtig assistance.

Retningslinjer for første respondenter
Beskrivende meddelelser kan tilføjes, før man starter sin nye
alene-arbejderopgave. Underetning til første respondenter om forhindringer
vil fremskynde reaktionstiden og kan være afgørende for at finde den
pågældende alene-arbejder hurtigt. Underretningen kombineres med
alarmmeddelelsen. Ved at klikke på kortet åbnes en kortapplikation på
smartphonen, hvor man kan zoome ind og undersøge den nøjagtige
placering af den person, som udløste alarmen. Uanset hvad der sker, kan
brugerne bestemme, om de vil acceptere, afvise eller annullere alarmen ved
at trykke på en knap på skærmen.

Arbejde i teams eller…
Oprettelse af teams forbedrer kommunikationen og samarbejdet. Folk, der
arbejder i teams, kan sende beskeder til hinanden, hvilket kan forbedre den
effektive arbejdsgang og er en hjælp til at guide og informere hinanden.
Teammedlemmer kan også reagere på alarm. Dette vil dels spare tid, og dels
spare de omkostninger, der måtte være ved at ringe efter ekstra assistance.

At stole på alarm-responscenter
Kontrolrummet overvåges døgnet rundt, uanset hvor medarbejderen
er placeret i sit alenearbejde. Man kan være sikker på, at uanset, hvor
medarbejderen befinder sig, vil ZONITHS personale sikkerhedsløsninger beskytte ham / hende.

”Lige meget hvor du beﬁnder dig eller arbejder, så vil ZONITH´s Personalesikringsløsning værne om dig.”
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