Skolsäkerhet

Snabbfakta

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.
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.
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Trygghetsapp skapar

Trygghetsapp samt personlarm

Trygghetslösning för hela
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For a safer and smarter world

Vilket paket passar er?
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Trygg Skola PREMIUM

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.

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.

www.addsecure.se/smartrescue

