Verdens enkleste cloud baserede abonnementstjeneste for panikalarmering

Vi har gjort det let at beskytte dig 2SafeYOU leverer panikalarmeringsløsninger 2SafeYOU er markedets førende
og dine medarbejdere! Væk er
til all brancher og alle typer af kunder. Om online leverandør af fremtidssikrede
dyre servere, dyre installationer og du har en kiosk, en tandlægeklinik, et hotel
personalesikrings- og
usikker drift. I stedet har vi flyttet alt eller arbejder alene i felten, så vil 2SafeYOU
panikalarmeringsløsninger. Med
det “dyre” ud på Internettet i et
beskytte dig og dit personale og sikre, at der 2SafeYOU teknologien vil du altid
super sikkert setup. Vi kalder det
vil blive tilkaldt assistance skulle uheldet
være sikret og kan tilkalde
2SafeYOU!
være ude.
assistance uanset din situation.
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Hvordan fungerer systemet:
1. Ekspedienten i kiosken udsættes for en aggressiv kunde.
2. Ekspedienten trykker på panikknappen.
3. Nabobutikkerne får øjeblikkeligt information om, at kiosken har behov for assistance.

info@2safeyou.com

www.2safeyou.com

Vores Pakker
Start med en af vores to grundpakker. Grundpakkerne kan udvides efter behov, størrelse på din
virksomhed eller antal medarbejdere. Til begge pakker kan der tilvælges døgnbemandet vagtcentral.

Grundpakke INDE

Grundpakke INDE er vores løsning til butikker, receptioner,
kontorer, barer m.v.
Pakken indeholder:
• Smartphone App.
• Monterbar panikknap eller ID kortholder.
• Bluetooth Modtager med kabler og strømforsyning.
• Tilkald hjælp ved at trykke på den monterbare panikknap.
• Din indendørs position sendes sammen med alarmen.
• Du vælger hvem og hvor mange som skal modtage
alarmerne.
• 24 timers automatisk alarmovervågning.
• Opsætning og fri support.

Grundpakke UDE

Grundpakke UDE er vores mindste pakke som består af en ID
kortholder og en Smartphone App. Pakken er primært beregnet til
folk som arbejder udenfor.
Pakken indeholder:
• Smartphone og ID kortholder kobles automatisk sammen.
• Tilkald hjælp ved at trykke på panikknappen på ID kortholderen.
• Smartphonens GPS position sendes sammen med alarmen.
• Du vælger hvem og hvor mange som skal modtage alarmerne.
• 24 timers automatisk alarmovervågning.
• Opsætning og fri support.

Du kan altid udvide din grundpakke med disse produkter.

Produkter

SMARTPHONE
APP

Ekstra Smartphone App
så kollegaer, naboer,
venner, familie eller
vagter kan modtage dine
alarmer og komme dig til
undsætning.

ID
KORTHOLDER

Verdens mest diskrete
overfaldstryk! Diskret
panikknap på bagsiden så
du trådløst kan tilkalde
hjælp. Sæt dit almindelige
adgangskort,
kasseappparat kort eller
ID kort i og ingen aner
uråd!

BLUETOOTH
MODTAGER

Den intelligente
alarmmodtager som
også finder din position
indendørs hvis uheldet
er ude. Tilsluttes dit
Internettet via et kabel
som medfølger.

MONTERBAR
PANIKKNAP

Trådløs lille panikknap
som er nem at montere
på væg, under en
skranke eller ved kassen.
Batteridrevet med
batterier som holder i
flere år.
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KOMPAKT
PANIKKNAP

Trådløs bærbar
panikalarm som kan
bæres om håndleddet,
sættes i bæltet eller
bæres om halsen.
Batteridrevet med
udskifteligt batteri.

www.2safeyou.com

