
For a safer and smarter world

Slik fungerer det 
Med appen SafeCentral får du en rask 
og effektiv håndtering av alarmer der de 
sendes direkte til de som har muligheten 
til å håndtere alarmen, uten innblanding 
fra en alarmsentral. Den som tar imot 
alarmen ser den i en alarmliste på sin 
mobiltelefon sammen med både kart- 
og navigasjonshjelp. En trygg, enkel og 
kostnadseffektiv løsning. 

Alarmen kan i tillegg videresendes til 
en døgnbemannet alarmsentral dersom 
ingen av alarmmottagerne med appen er 
tilgjengelig. 

Du kan også velge at alarmen først skal 
gå til en alarmsentral. Alarmsentralen 
kan da sende videre alarmen til en 
forhåndsbestemt mottager. 

Komplett mobilhåndtering med mange 
fordeler 
Brukerne kan velge hvilken gruppe av 
mottagere, for eksempel et en avdeling 
eller et skift, som brukeren skal tilhøre.
Alle alarm som sendes i denne gruppen 
vil brukeren få i alarmlisten på sin telefon. 
Innkommende alarmer signaliseres med 
lydsignal og banner. Velger brukeren å ta 
imot en alarm logges årsak og respons 
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SafeCentral er en alarmadministrasjonsapp som gjør det enkelt 
å motta og handle på alarmer i felt. Alarmene sendes direkte til 
personene og gruppene som skal håndtere alarmen, som kan se 
detaljert informasjon om alarmen direkte i appen.
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direkte i appen før alarmen merkes som 
avsluttet. 

Appen forenkler også samarbeidet innad i 
arbeidsgruppen. Kartbilder viser i real-tid 
hvor øvrige mottakere i gruppen befinner 
seg, og med enkle tastetrykk kan brukeren 
ringe eller sende melding til hvem som 
helst av dem. Brukerne kan i tillegg enkelt 
logge inn og ut ved behov, for eksempel på 
start og slutt av et skift. 

Tekniske spesifikasjoner  
Applikasjonen kan lastes ned både i iOS 
og Android. For brukere med Android 
operativsystem kreves versjon 4.1 eller 
senere. For brukere med iOS operativsystem 
kreves iOS 10.1 eller senere. 

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod 
Touch. 

Fordeler:

Høy tilgjengelighet og rask respons
med alarmhåndtering direkte i 
mobilen

Alarmen tas imot direkte av rett 
person, eller sendes videre til 
alarmsentral

Varslig med lydsignal og banner

Kart- og navigasjonshjelp som viser 
hvor alarmen kom fra samt hvor øvrige 
alarmmottakere befinner seg

Forenkler kommunikasjon og 
samarbeid mellom alarmmottagerne. 


