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Världens enklaste molnbaserade prenumerationstjänst för panikvarning

Vi har gjort det enkelt att skydda 
dig och dina anställda! Borta är 

dyra servrar, dyra installationer och 
osäker drift. IIstället har vi flyttat allt 

det "dyra" ut på Internet till en 
supersäker installation. Vi kallar det 

2SafeYOU.

2SafeYOU levererar panikvarningslösningar 
till alla branscher och alla typer av kunder. 
Om du har en kiosk, en tandklinik, ett hotell 

eller arbetar ensam på fältet, kommer 
2SafeYOU att skydda dig och din personal 
och se till att det tillkallas hjälp om olyckan 

skulle inträffa.

2SafeYOU är marknadens ledande 
leverantör av framtida säkra 

personalsäkerhets- och 
panikvarningslösningar. Med 

2SafeYOU-tekniken är du alltid 
säker och kan få hjälp oavsett din 

situation.

Lösningsöversikt

1. Säljaren i kiosken utsätts för en aggressiv kund.

2. Säljaren trycker på panikknappen.

3. Grannbutikerna får omedelbar information om att kiosken behöver hjälp.

Systemet fungerar så här:

+45 3840 4530
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Våra paket
Börja med ett av våra två grundpaket. Grundpaketen kan utökas efter behov, företagets storlek eller antal 

anställda. Dygnet runt Larmcentral kan väljas för båda paketen.

Du kan alltid utöka ditt grundpaket med dessa produkter.

Utomhusskydd
Grundpaket UTE är vårt minsta paket som består av en ID-korthållare 
och en smartphone app. Paketet är främst avsett för personer som 
arbetar utomhus.

Paketet innehåller:

• Kompakt panikknapp eller ID-korthållare.
• Smartphone och ID-korthållare ansluts automatiskt.
• Tillkalla hjälp genom att trycka på panikknappen på ID -korthållaren.
• GPS-positionen för smarttelefonen skickas tillsammans med larmet.
• Du väljer vem och hur många som ska ta emot larm.
• Dygnet-runt automatisk larmövervakning.
• Installation och gratis support.

Inomhusskydd
Grundpaket INNE är vår lösning för butiker, receptioner, 
kontor, barer etc. 

Paketet innehåller:

• Smartphone app.
• Monterbar panikknapp eller ID-korthållare.
• Bluetoothmottagare med kablar och strömförsörjning.
• Tillkalla hjälp genom att trycka på den monterbara    
   panikknappen.
• Din inomhusposition skickas tillsammans med larmet.
• Du väljer vem och hur många som ska ta emot larm.
• Dygnet-runt automatisk larmövervakning.
• Installation och gratis support.

SMARTPHONE 
APP

Extra Smartphone app så 
att kollegor, grannar, 

vänner, familj eller vakter 
kan ta emot dina larm 

och komma till din 
räddning.

ID-
KORTHÅLLARE

Världens mest diskreta 
panikarm! Diskret 

panikknapp på baksidan 
så att du kan tillkalla hjälp 
trådlöst. Sätt i ditt vanliga 
passerkort, kassakort eller 
ID-kort och ingen har en 
aning om att det är ett 

paniklarm!

BLUETOOTH 
MOTTAGARE
Den intelligenta 

larmmottagaren som 
också hittar din 

position inomhus. 
Ansluter till ditt internet 

via kabel som ingår.

MONTERBAR 
PANIKNAPP

Trådlös liten panikknapp, 
som är lätt att montera 

på en vägg, under en 
bänk eller i kassan. 
Batteridriven med 

batterier som håller i flera 
år.

KOMPAKT
PANIKNAPP

Trådlöst bärbart 
paniklarm som kan bäras 

runt handleden, sättas i 
bältet eller bäras runt 

halsen. Batteridriven med 
utbytbart batteri.
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