
EFFECTIEF OPROEPEN
EN ALARMEREN
Met één druk op de alarmknop schakel 
je direct hulp in. Het is ook mogelijk om 
automatisch te alarmeren via de val- en 
inactiviteitsdetectie (man down).

Bij nood heeft de alarmopvolger alle 
relevantie informatie tot zijn of haar 
beschikking waaronder de locatie. 
Daarnaast kun je communiceren via een 
spreek- luisterverbinding.

Je kunt de alarmopvolging naar wens 
inrichten. Je kunt een eigen nood- 
nummer bellen, bedrijfshulpverlener of 
beveiliger inschakelen of werken met 
een 24/7 alarmcentrale.

Waterdichte en schokbestendige 
hardware. Duurzaam geproduceerd in 
Europa.

De beste mobiele dekking in heel 
Europa dankzij de bijgeleverde multi 
netwerk simkaart.

Automatische alarmering door middel 
van geavanceerde valdetectie en 
inactiviteitsdetectie (man down).

Weet waar iemand zich bevindt 
dankzij nauwkeurige locatiebepaling 
voor binnen en buiten.

Volledig mobiel, geen installatie
nodig.

Real-time inzicht en rapportages 
zorgen voor waardevolle input om 
adequaat op te treden in iedere 
situatie.

Eenvoudig gebruikers en instellingen 
beheren vanuit de cloud.

Bel bij nood naar een noodnummer of 
schakel een bedrijfshulpverlener, 
alarmcentrale of beveiliger in.
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MAAKT
MELDING

“Hallo Hans, ik zie dat je een alarmmelding hebt
gemaakt. Is alles in orde met je?”

SLIMME ALLEENWERKERS
BEVEILIGING

De alleenwerkers beveiliging van SOSvolaris is een professionele en mobiele 
alarmoplossing voor alleenwerkers of lone workers. Een alleenwerker verricht arbeid 
zonder dat er andere mensen in de directe nabijheid zijn. Er is dus niemand in de 
omgeving die kan helpen bij dreiging, gevaar of een ongeval. Daarom zijn extra 
maatregelen nodig om risico’s te beheersen.

SOSVOLARIS VOOR DE 
VEILIGHEID VAN 
ALLEENWERKERS
De oplossing van SOSvolaris is geschikt 
voor professionals die alleen werken. Dit 
kan zowel binnen als buiten zijn. De 
oplossing is volledig mobiel en naar 
eigen wensen in te richten. Het beheer 
doe je eenvoudig zelf vanuit de 
webbrowser.

De oplossing wordt toegepast in de 
volgende branches:

Industrie (chemisch)
Bouw en installatie
Storing en onderhoud
Detailhandel
Zorg en welzijn
Schoonmaak en facility
Overheden (gemeenten)

HOE HET WERKT:

De slimme alarmering van SOSvolaris bestaat uit betrouwbare hardware die 
samen werkt met een cloud based platform. Vanuit de webbrowser heb je de 
volledige controle en kun je eenvoudig scenario’s en protocollen inrichten en 
instellingen wijzigen.
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ER WORDT ALARM GESLAGEN

HET SCENARIO WORDT GESTART

Sla handmatig alarm via de noodknop
of automatisch via val- of inactieviteits-
detectie.

De melding wordt verwerkt en het scenario 
wordt gestart. De alarmopvolger wordt 
opgeroepen en ontvangt alle relevantie 
informatie zoals de locatie en kan com- 
municeren via spraak.

HULP IS ONDERWEG
De alarmopvolger zorgt ervoor dat hulp 
onderweg is en beschikt over de juiste 
gegevens en locatie.


