Skolsäkerhet

AddSecure
Trygg Skola
AddSecure Trygg Skola erbjuder tre olika lösningar
som kan anpassas till det behov som finns på just er skola:
START, STANDARD och PREMIUM.

Produktinfo

Att snabbt kunna begära assistans av kollegor och informera personal
vid olika typer av händelser skapar en tryggare skola. En snabb lokal
insats i kombination med möjlighet att anropa en larmcentral ger
flexibilitet för att passa olika scenarier.
Trygg Skola stödjer personalen vid såväl mindre som större incidenter.
Lösningen förbättrar möjligheten att ingripa lokalt vid exempelvis
olyckshändelse eller bråk på skolgård. Den kan även användas vid
allvarligare incidenter som överfall på både lärare och personal eller
våldsincidenter där det finns behov av allmän utrymning eller inrymning.

Vilket paket passar er?
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Trygg Skola START

2

Trygg Skola STANDARD
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1

är för skolor som vill komma igång direkt med en lösning för en tryggare skola.
Lösningen innehåller en app där man kan skicka och ta emot olika larm.
För att ge personalen kunskap i hur man skapar en tryggare arbetsmiljö ingår
det en webbutbildning i hur man hanterar hot och våldssituationer.   

är för skolor som inte vill vara beroende av personalens mobiltelefoner och som vill
säkerställa en högre kommunikationssäkerhet. Till den här lösningen ansluts personlarm och personsökare via mobilnätet. Här ingår även möjligheten att via app tillkalla
personal vid kritiska händelser och därmed snabbare kunna hantera säkerhetsärenden.

Trygg Skola PREMIUM
är för skolor som vill säkerställa kommunikation när mobilnätet inte är tillgängligt.
Brandlarm kan anslutas och ge information om i vilken byggnad larmet sker och
visas direkt i app, personlarm eller personsökare. Passersystem kan anslutas för att
efter scenarier styra säkerhetsnivån. Lösningen gör det även möjligt för information
om larmhändelser att nå ut till skolans digitala skärmar och högtalarsystem.
Trygg Skola PREMIUM är en helhetslösning för trygghet i hela skolan.
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Trygg Skola START
Lösningen Trygg Skola START utgår från AddSecures larmapp Addview.
Med Addview kan användare skicka larm om de blir utsatta för, eller ser,
en allvarlig incident. Larm tas emot av en fördefinierad grupp och på så sätt
kan personal snabbt komma till undsättning. Appen innehåller en programmerbar
larmpanel där skolan kan välja vilka händelser som ska starta ett larm
tex bråk på skolgården eller överfall på lärare. I Addview administrationsportal
hanteras funktioner och behörigheter.
I lösningen ingår även ett utbildningspaket i krishantering på skola,
som ger en inblick i hur man ska agera vid en kris och hur man på bästa
sätt kan nyttja de hjälpmedel som finns i AddSecures lösning.
Fördelar – Trygg Skola START
• Enkel och snabb start för att komma igång med trygghetsarbetet på skolan.
• Omedelbar förbättrad kommunikation mellan lärare och personal.
• Lätt att bygga ut och förberedd för nästa steg (Standard alternativt Premium paketet).
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Trygg Skola STANDARD
Trygg Skola STANDARD kombinerar appar för både krishantering
och larm med personlarm och personsökare.
STANDARD innehåller all funktionalitet i START med följande tillägg;
Appen Responder ger möjlighet att samla grupper vid särskilda händelser och
därmed snabbare kunna hantera uppkomna incidenter. Skapa fördefinierade
grupper för olika krisärenden och få kvittens på deltagande.
För att inte vara helt beroende av personalens mobiltelefoner kan personlarm
och personsökare anslutas till lösningen. Personlarm finns i olika versioner.
De kan både skicka och ta emot larm samt aktiveras utan inloggning.
Personsökare kan enbart ta emot larm och används med fördel av en
fördefinierad krisgrupp. Personlarm kan även användas av lärare vid hot
utanför skolområdet och kopplas till larmcentral för åtgärd.
Fördelar – Trygg Skola STANDARD
• Komplett lösning för hantering av krissituationer på skola.
• Snabbare aktivering av larm med hjälp av personlarm.
• Hjälp vid hot utanför arbetstid med portabla personlarm.
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Trygg Skola PREMIUM
Trygg Skola PREMIUM kombinerar appar, personlarm och
personsökare med ett lokalt kommunikations- och informationssystem.

BRAND

PREMIUM innehåller all funktionalitet i STANDARD med följande tillägg;
För att skapa enklast möjliga handhavande kan en dedikerad personsökar
enhet användas. Enheten används endast för mottagning av larminformation.
Detta möjliggörs genom ett separat personsökarnät som också säkerställer
en högre tillgänglighet. PREMIUM möjliggör även inomhuspositionering
av personlarm för att kunna presentera var i skolan en händelse sker.
Brandlarm kan anslutas och ge information om i vilken byggnad larmet sker
och visas direkt i app, personlarm eller personsökare. Passersystem kan anslutas där
säkerhetsnivån kan styras baserat på olika scenarier. Från en utalarmeringspanel kan
förprogrammerade scenarier startas. Denna kan vara placerad i tex personalrum,
reception eller hos rektor. Möjlighet finns även att ansluta lokal informationsutrustning
såsom digitala skärmar för textmeddelanden och högtalare för talat utrymningslarm.
Fördelar – Trygg Skola PREMIUM

PRODUKTJÄMFÖRELSE

• Helhetslösning för högsta möjliga kommunikationssäkerhet.
• Eget personsökarnät med lokala larm.
• Möjlighet att ansluta lokal säkerhetsutrustning
(passersystem, brandlarm, talat utrymningslarm).
• Visuell presentation (digitala skärmar) av kritiska händelser.
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START

STANDARD

PREMIUM

Addview trygghetsapp – för att skicka och ta emot larm

X

X

X

Addview användarportal – för att administrera användare

X

X

X

Webbutbildningspaket – hantering av hot och våld på skola

X

X

X

Anslutning till larmcentral

X

X

X

Responder app – för att samla grupper vid särskilda händelser

–

X

X

Anslutning av personlarm (via mobilnät) och personsökare (via sms)

–

X

X

Inomhuspositionering av personlarm

–

–

X

Anslutning av brandlarm och passersystem

–

–

X

Dedikerat personsökarnät för ökad tillgänglighet
oberoende av mobilkommunikation

–

–

X

Anslutning av lokal informationsutrustning
(Digitala skärmar, högtalare etc)

–

–

X

ADDSECURE TRYGG SKOLA

Varför AddSecure Trygg Skola?
AddSecure Trygg Skola hjälper skolor att öka tryggheten för personal och elever vilket skapar
en bättre arbetsmiljö. Det är en dynamisk lösning i tre olika paket som gör det lätt att komma
igång och samtidigt lätt att växa i lösningen.
•

Förbättrad kommunikation mellan lärare och övrig personal ger en positiv arbetsmiljö.

•

Ökad trygghet och förbättrad studie- och arbetsmiljö för elever, lärare, anställda och vårdnadshavare.

•

Lägre personalomsättning, mindre skadegörelse, mer attraktiv skola och bättre studieresultat.

Varför AddSecure Smart Rescue™?
I en nödsituation är varje sekund viktig. AddSecures lösningar inom Smart Rescue säkerställer
att organisationers kristeam och räddningstjänsten kan reagera på ett snabbt och korrekt sätt.
•

Tillhandahåller snabb lokal insats, innan hjälp från larmcentral (väktare).

•

Skalbara lösningar som kan byggas ut efter behov.

•

Beprövad teknik med högsta möjliga säkerhet.

•

AddSecure används redan av samhällskritiska funktioner såsom räddningstjänst,
ambulans, sjöräddning, skyddsobjekt och skola.

•

Över 30 års erfarenhet i säkerhetsbranschen.

www.addsecure.se/smartrescue

