
INTEGRATIE VAN ANDERE 
SYSTEMEN
Het is mogelijk om andere systemen 
zoals brandmeldinstallaties te 
integreren. Hierdoor kunnen 
bedrijfshulpverleners direct op de 
hoogte worden gesteld van een brand.

START
ONTRUIMING

START
ONTRUIMING

Waterdichte en schokbestendige 
hardware. Duurzaam geproduceerd in 
Europa.

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

Automatische aanwezigheidsregis-
tratie. Deze techniek werkt zonder 
tracering, privacy is gewaarborgd.

Bel naar een noodnummer of start 
direct een protocol via één van de 
sneltoetsen.

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.

Word als BHV’er opgeroepen via een 
spreek- luisterverbinding of 
pushbericht.
 

KENMERKEN:

MOBIEL OPROEPSYSTEEM VOOR
BHV ORGANISATIES

Bij een noodsituatie wil je direct de bedrijfshulpverleners op de hoogte stellen en 
zorgen dat de juiste middelen en mensen op locatie zijn. Met het mobiele BHV 
oproepsysteem van SOSvolaris heb je real-time inzicht in aanwezigheid van BHV’ers 
en kun je handmatig of automatisch bedrijfshulpverleners oproepen. Zo zijn direct alle 
BHV’ers op de hoogte en kan er snel worden gehandeld.

VOLLEDIGE GRIP OP DE 
BHV ORGANISATIE
Met het BHV oproepsysteem kun je 
handmatig bedrijfshulpverleners 
oproepen via spraak of bericht.
Ook kun je als BHV’er automatisch 
alarmmeldingen van collega’s of 
alleenwerkers ontvangen.

Vanuit de webbrowser heb je real-time 
inzicht in de aanwezigheid van BHV’ers. 
Dankzij rapportages weet je altijd of er 
voldoende BHV’ers aanwezig zijn.

Voordelen en mogelijkheden:

Aanwezigheidsregistratie
BHV’ers oproepen via spraak
BHV’ers oproepen via een bericht
Automatisch BHV’ers oproepen
Rapportagemogelijkheden

HOE HET WERKT:

De bedrijfshulpverlener kan door op de noodknop te drukken naar een 
noodnummer bellen. In de meeste gevallen is dit de bedrijfsreceptie. De 
receptionist kan vanuit de webbrowser BHV’ers oproepen via een bericht of door 
één van de BHV’ers te bellen. De receptionist ziet wie er aanwezig zijn en kan 
vervolgens een groep of individu aansturen.

De BHV’er kan ook een ander nummer bellen of direct
een scenario opstarten zoals een ontruiming door
op een van de voorgeprogrammeerde sneltoetsen
te drukken.

Tot slot kunnen BHV’ers ook automatische
alarmmeldingen ontvangen waaronder meldingen
van alleenwerkers die zijn uitgerust met
een alleenwerkers alarm.
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LAAT WETEN OF JE 
BESCHIKBAAR BENT
Via sneltoetsen is het mogelijk om te 
laten weten of je beschikbaar bent. Zo 
weet je zeker dat er voldoende BHV’ers 
beschikbaar zijn bij een calamiteit. Ook 
is het mogelijk om via een sneltoets een 
scenario op te starten zoals een 
ontruiming.


