SOS
Personlarm

Känn dig trygg var
du än är.

SOS Personlarm

För dig som jobbar i en riskfylld miljö.
Personlarm är en trygghet för personer som befinner sig i utsatta positioner
eller för dig som jobbar i en riskfylld verksamhet som exempelvis, socialarbetare, skogsarbetare eller ensamarbetare. Med SOS Personlarm får du snabbt
hjälp – när du behöver den som bäst.
Personlarm, hur fungerar det?
Om du skulle hamna i en nödsituation där du behöver hjälp, trycker du bara
på personlarmet. SOS Alarm kan då snabbt identifiera dig och få fram din
position samt kolla av vilket hjälpbehov du har.

En smart
investering.

Finns även som app
till din smartphone.

Personlarm – allt som behövs för att hjälpa dig.
Med ett SOS Personlarm kan du känna dig trygg var
du än är. Med ett enkelt knapptryck kopplas en förbindelse upp med SOS-centralen. Antingen via GPS
eller GSM kan larmoperatören se var du befinner dig.
Därefter bestäms val av hjälpinsats, beroende på om
du är behov av räddningstjänst, polis eller ambulans.
Personlarm kan ge dig den trygghet du saknar i ditt
arbete eller vardag.
Lagring av viktig information.
Det finns möjlighet att lagra information om exempelvis kontaktpersoner eller arbetsgivare. Men även
dokumentation på om du använder eller behöver en
viss typ av medicin. Denna information förs vidare
till larmoperatören som då också kan säkerställa att
hjälppersonal kommer rätt förberedda.
SOS Alarm i din smartphone.
För dig som söker ett personlarm som fungerar med
din smartphone så har vi lösningen. Personlarmspaketet SmartApp fungerar både på Iphone och
Android. Vill du använda appen privat, t ex under en
fisketur kan du slå av kopplingen till SOS Alarm.
SIM-kort och trafikavgifter betalar du själv.
Vill ni ha en tryggare arbetsplats?
Kontakta något av våra försäljningskontor
så får du veta mer:
Karlshamn, tel 0454-75 11 00
Karlskrona, tel 0455-30 02 10
Växjö, tel 0470-55 06 00

Vi gör det möjligt
Netcomp är en ledande lokal aktör inom IT-området. Vår styrka är
att kunna erbjuda helhetslösningar inom IT och telefoni, samt att
anpassa lösningen efter vad ni som kund behöver.

Våra olika
personlarm.

SRT 306
GPS-positionering, timerlarm, samtalsknapp samt
detaljerad larminformation som kan läggas in
tidsbestämt via SMS.
TWIG Protector
En kompakt larmterminal
med GPS positionering.
Finns i tre varianter,
bland annat i explosionsklassat utförande.
TiGR
Robust larmtelefon med
larmfunktion och GPSpositionering.

Till din
smartphone.
Personlarmspaket
SmartApp
✓ Larmfunktion.
✓ Timerlarm.
✓ Tidsstyrd komplette-		
rande textinformation
✓ Tillgång till egen
webportal för
larminformation till vänner och
kollegor.
✓ Spårning
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