
For a safer and smarter world

Som driftansvarig inom kommunal och statlig
verksamhet eller hos andra stora fastighets
ägare har du ofta ansvar för både säkerhet och 
underhåll av flera stora byggnader. Det kan 
ställas krav på inomhusklimat, luftkvalitet 
och andra faciliteter. Då det är mycket att 
ha kontroll på är det bra att det finns många 
nya smarta teknologier på marknaden som 
underlättar för dig i ditt arbete. Rökdetektorer, 
larmanläggningar och sensorer är bra 
exempel på hjälpmedel som används för 
att skydda liv och egendom. Men – har du 
verkligen kontroll på om dina system fungerar 
som de ska?

Fel på system och varningsanläggningar som 
ska skydda människor och samhällskritiska 
funktioner kan få mycket olyckliga konsekvenser 
om de inte blir upptäckta och åtgärdade i tid. 
Därför är det viktigt att du inte enbart litar på 
dina tekniska hjälpmedel utan att du också 
har kontinuerlig översikt på dina system. Med 
AddView får du enkelt full kontroll på dina larm
sändare.

AddSecure AddView är en webbaserad 
tjänst, vilken är särskilt anpassad för företag, 
kommuner och andra organisationer som 
har ansvar för många fastigheter. Tjänsten 

AddSecure AddView
Din fastighet har förmodligen flera larm installerade, som 
inbrotts-, brand- och hisslarm och kanske även flera olika 
tekniska larm. Att övervaka alla larm separat tar både tid och 
gör det svårt att få en översikt. Med AddView får du snabb 
överblick och full kontroll över dina larmsystem. 
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www.addsecure.se

används som ett presentations, hanterings 
och notifieringssystem och ger dig snabbt 
en samlad bild över status, händelser och 
eventuella avvikelser på dina anläggningar. 
Detta gör det möjligt att snabbt åtgärda fel 
på larmanläggningarna, vilka skall säkra liv, 
egendom eller produktion.

Lätt att använda
AddView är mycket användarvänligt. Tjänster 
kräver ingen installation och du loggar enkelt 
in via en webbläsare. Vi ser att de kunder som 
använder tjänsten också använder den flitigt.

Flexibelt
Det är enkelt att anpassa tjänsten efter 
dina behov och du bestämmer själv hur 
dina larm meddelanden ska hanteras och 
av vem. Du kan till exempel ge behörighet 
till andra personer, både egen personal och 
servicepartners på olika nivåer. Du kan också 
enkelt skapa egna användargrupper för larm 
och notifieringar. Ett schema styr när gruppens 
medlemmar blir notifierade.

Enkel uppföljning
Utöver möjligheterna att ge en bra översikt av 
dina larmanläggningar i realtid, loggar AddView 

också alla larm och felmeddelanden. Det gör 
det enkelt för dig att följa upp och dokumentera 
tillgänglighetstid och avslöja eventuella 
systemstörningar.

Smart och lätt att överblicka
I AddView kan du se dina anläggningar 
utmärkta på en karta tillsammans med 
tillhörande driftsstatus. Dessutom finns det 
ett stort antal ytterligare smarta funktioner. 
 
Till exempel kan du:
• Lägga in egen beskrivning av sändarens 

placering samt annan viktig information
• Sätta larmsändaren i serviceläge (t.ex. vid 

underhåll av sändare eller anläggning)
• Se vilken signalstyrka larmsändaren har
• Skapa egna larmsändargrupper för bättre 

översikt, t.ex. ”Hissar”, ”Skolor”, ”Sjukhus”
• Lägga till relevanta dokument 

(meddelandelistor, kontaktuppgifter till 
servicepartners, kopplings-scheman etc.)

• Styra reläutgångar (sätta på och stänga av 
ljus och värme, öppna eller låsa dörrar m.m.)
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Med AddView har du  
full kontroll på dina larm

Brandlarm

Inbrottslarm

Räddningstjänst

AddView

Mobilnät
Larmcentral

Tekniska  
alarm

Hisslarm
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