Skolesikkerhet

Kjappe fakta

AddSecure Trygg Skole
AddSecure Trygg Skole består av tre ulike løsninger
som kan tilpasses behovene på akkurat din skole:
START, STANDARD og PREMIUM.
Det å raskt kunne be om assistanse fra kolleger og informere personalet
ved ulike typer hendelser skaper en tryggere skole. Rask lokal respons
kombinert med muligheten til å tilkalle et alarmmottak gir fleksibilitet i en
rekke scenarier.
Trygg Skole er en løsning som støtter de ansatte ved både større og
mindre hendelser, og gir skolen bedre muligheter til å gripe inn lokalt ved
for eksempel ulykker eller slagsmål i skolegården. Den kan også brukes
ved alvorlige hendelser som overfall på lærere og ansatte, eller hvis det er
behov for evakuering eller å gå i dekning.
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For a safer and smarter world

Hvilken pakke passer for dere?
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Trygg Skole PREMIUM

For deg som vil komme raskt i gang med en løsning for en tryggere skole.
Den omfatter en app som kan brukes til å sende og motta ulike alarmer.
Inkluderer også nettbasert opplæring for ansatte i håndtering av trusler og voldelige
situasjoner.

Løsningen for skoler som ikke vil basere systemet kun på ansattes mobiltelefoner, og
som ønsker et høyere nivå av kommunikasjonssikkerhet. Personalarmer og personsøkere
kobles til løsningen via mobilnettet. Den inkluderer også muligheten til å tilkalle andre
ansatte via mobilapp, slik at man kan håndtere situasjoner så raskt som mulig.

Denne løsningen er for skoler som vil sikre kommunikasjonen dersom mobilnettet ikke
skulle være tilgjengelig. Her kan også brannalarmer kobles til, slik at informasjon hvilken
bygning alarmen er utløst i spres raskt. Informasjonen vises også direkte i appen, på
personalarmer og/eller personsøkere. Adgangssystemene kan også kobles til for å kontrollere sikkerhetsnivået ved ulike scenarier. Løsningen gjør det også mulig å sende
informasjon om alarmutløsninger på skolens digitale skjermer og høyttalersystemer.
Trygg Skole PREMIUM er en totalløsning for trygghet på hele skolen.

www.addsecure.no/smartrescue

