Smart Alarms

AddSecure larmöverföring
Med AddSecure Smart Alarms får du en problemfri
och säker larmkommunikation

Säkrad och övervakad kommunikation är en
viktig del av varje larmsystem. Den säkerställer
att dina larm når rätt mottagare – varje gång.

Våra produkter och tjänster är certifierade
enligt SSF 114:2 «regler för larmöverföringssystem – inbrott» och SBF 110:8 «regler för
brandlarm»

AddSecure förser dig med pålitliga och säkra
lösningar för övervakad larmöverföring, vilket
garanterar en tydlig kommunikationsväg från
incident till respons. Våra tjänster övervakas
dygnet runt, veckans alla dagar. Du kan vara
trygg att larmet alltid kommer fram.

För en säkrare och smartare värld
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Exemplet visar olika former av användningsområden som alla har en varierande uppsättning säkerhetssystem
och annan teknisk utrustning ansluten via AddSecure Iarmkommunikation.

Vanliga orsaker till att äldre
larmöverföring inte fungerar
z Analoga larm som inte digitaliserats innan
de sänds över ett digitalt nät
z Uppsagda telefonabonnemang
z Larmsändare som inte är övervakade och
tappar kommunikationen med mobilnätet
z Kontantkort som inte fylls på eller är inaktiva
z Skadade eller avklippta ledningar
z Byte av teleoperatör

Fördelar
z Tillförlitlig och säker överföring av larm.
Servicearkitektur med hög tillgänglighet
och 99,99 % systemtillgänglighet.
z Bryts förbindelsen får du reda på det
z Kompatibelt med alla larmsystem på
marknaden
z Alla certifierade larmcentraler kan ta
emot larmen
z Du kan själv få larm via SMS, e-post eller
push-notis i mobilen.
z Fjärrsupport på de flesta fabrikat
z Löpande uppdateringar på sändarens
programvara ingår alltid

Användningsområden
AddSecure Smart Alarms används idag av såväl företag som privatpersoner för
inbrottslarm, brandlarm, driftlarm och hisslarm.

Revnr: xxx

Systemet ger användaren stora möjligheter att anpassa funktion efter behov och
kravställning. De krav som finns i regelverk inom branschen för att säkerställa
kvalitet och funktion uppfylls givetvis.
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