ER PERSONALET SIKRET VED
OVERFALD?
• Diskret panik alarmknap på bagsiden.
• Indendørs positioneringssender, så dine
kollegaer ved, hvor du er, hvis en utryg
situation opstår.
• Går du udenfor, kobles der direkte
over til din Android SmartPhone og GPS
positionering.
• Udløses alarm, underrettes kollegaer
eller vagter automatisk, hurtigt og
effektivt.

• Ligner enhver anden kortholder, men er
en effektiv alarmenhed.

Alle fortjener et trygt arbejdsmiljø med ZONITH's ID Kortholder
ZONITH’s ID kortholder sikrer ansatte og besøgende med diskret panik alarmering og positionering.
Ligegyldigt hvor du befinder dig, skal du kunne tilkalde hjælp. ID kortholderen ligner en hvilken som helst
anden kortholder, så borgere, besøgende og patienter behøver ikke vide, at det er en effektiv alarmenhed.

GET in touch!

ZONITH A/S
Gammel Kongevej 39E
1610 Copenhagen V, Denmark

Email: sales@zonith.com
Phone: +45 3332 4530
Web: www.zonith.com
22-05-18

SIKKERHED VED INDENDØRS ARBEJDE
ZONITH’s smarte modtagerbokse sørger for sikkerheden indenfor. Modtagerboksene tilsluttes blot
det almindelige computernetværk og vil derefter både modtage panik alarmer og positionerer ID
kortholderen.

GREB

TRÅDLØS

Indbygget Bluetooth
kommunikation sikrer
hurtig alarmering og
positionering.

Til spænde eller snor for
horisontalt læst ID kort.

LYSINDIKATOR

Viser status på ID
kortholderen og batteristatus.

ID KORTHOLDER
Alle standard ID kort kan
benyttes. ID kortene kan
ubesværet sættes ind eller
tages ud.

GREB
Til spænde eller snor for
vertikalt læst ID kort.

TÆND/SLUK
Tænd/sluk for
ID kortholderen.

ALARMKNAP

Diskret placeret midt
på bagsiden findes
alarmknappen.

SIKKERHED VED UDENDØRS ARBEJDE
.

ID kortholderen yder også sikkerhed udenfor bygninger. Den fysiske alarmknap på
ID kortholderen kobler sig automatisk på en SmartPhone, når den kommer udenfor.

•
•

GPS positionering foregår via Smartphone.
GPS positionen kan enten vises som en
adresse eller som et let genkendeligt navn,
f.eks. ”parkeringspladsen”.

GET in touch!

•
•

Android App’en har også en alarmknap på
skærmen, hvis ID kortholderen ikke bæres.
Android telefonen videresender alarmer til
ZONITH systemet, som underretter kollegaer,
vagter eller andre relevante.
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