PERSONALESIKRING
I JOBCENTER KØBENHAVN
Jobcenter København
Københavns kommune har flyttet mange af sine
beskæftigelsesfremmende aktiviteter til et nyt stort
jobcenter i Valby. Det store jobcenter spænder over
flere bygninger i adskillige etager og der arbejder
til dagligt 1100 rådgivere og supportere i centret.
Jobcentret dækker et areal på 36.000 m2 og antallet
af besøgende kan på en dag være så mange som 2000.
Jobcentre har sit eget sikkerhedsteam, der beskytter
personalet i tilfælde af truende situationer.

Alle medarbejdere bærer en ZONITH ID-kortholder
med deres adgangskort isat. ID-kortholderen har en
diskret panikknap på bagsiden. Derudover er der
fastmonteret trådløse panikknapper i både mødelokaler
og
receptionsområder.
Disse
panikknapper,
kombineret med ZONITH’s kontrolrumssoftware, giver
medarbejderne et hurtigt og diskret panikalarmsystem
som kan være med til at sikre hurtig assistance og
undgå eskalerende og truende situationer.

ZONITH BLUETOOTH
ID-KORTHOLDER MED PANIKKNAP

ZONITH PANIKKNAP TIL VÆG- OG
BORDMONTERING

Indendørs og udendørs beskyttelse
ZONITHs Bluetooth-modtagere er installeret i alle
bygningerne. Bluetooth-modtagere scanner for
panikalarmer samtidigt med, at de bestemmer
positionen på den person som trykkede på en
panikknap. Sikkerhedssystemet sørger også for,
automatisk at tilkalde den nærmeste sikkerhedsvagt,
så en potentielt farlig situation kan afværges hurtigst
muligt.
For at sikre medarbejderne mens de er udenfor
bygningen,
er
Bluetooth-modtagere
blevet
installeret i vejrbestandige bokse. Hvis der opstår
en nødsituation udenfor, kan personalet trykke på
panikknappen på deres ID-kortholder og informere
sikkerhedsteamet om, hvor de skal skynde sig hen
for at assistere.

Kontrolrum
Alle alarmer sendes automatisk til centrets
vagtteams samtidigt med, at de bliver vist på skærme
i jobcentrets kontrolrum.

De vigtigste fordele

• Diskret alarmering. Personalet bærer ID-kortholdere

med indbygget panikknap og trådløse alarmknapper
er fastgjort til undersiden af receptionsskrankerne
samt opsat i mødelokaler.

• Hurtig reaktionstid. Sikkerhedsteamet modtager
øjeblikkeligt panikalarmerne med nøjagtig angivelse
at det lokale hvor alarmen er rejst.
• Nem installation og nem administration.

• Lang batterilevetid for ID-kortholderne og de faste
panikknapper.

• Komplet indendørs- og udendørsdækning:

Panikalarmering og positionering fungerer både i og
uden for bygningen.

• Med positioneringssystemet vil sikkerhedsteamet
vide, hvem der er inde, og hvem der har forladt
bygningen i tilfælde af en nødsituation.

“Vi har anvendt ZONITH’s sikkerhedssystem for vores personale i mange år i andre
jobcentre. Nu hvor vi er flyttet ind i vores nye store jobcenter i Valby, var det naturligt for
os at installere den seneste version af sikkerhedssystemet for derved at sikre, at personalet
diskret kan rekvirere hjælp uden at borgerne lægger mærke til det”
Bjarne Hansen, Driftschef
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