Go

Klein van vorm, groots in bescherming.
De SoloProtect Go is een alarmsysteem speciaal ontwikkeld
voor het beschermen van alleenwerkers. De SoloProtect Go is
dankzij de compacte vormgegeving een lichtgewicht alarmsysteem. Hierdoor is de SoloProtect Go makkelijk en discreet
(op verschillende manieren) te dragen.
Door slechts één onopvallende druk op de alarmknop, maakt
de SoloProtect Go verbinding met de alarmcentrale. De alarmcentrale is 24/7/365 bereikbaar. Hierdoor is een alleenwerker
altijd verzekerd van de juiste hulp tijdens een incident.
Wanneer een alleenwerker gebruik maakt van een 'Rood alarm'
geeft de SoloProtect Go middels discrete trillingen aan dat de
SoloProtect Go in verbinding staat met de alarmcentrale.
De SoloProtect Go is ook beschikbaar met een automatisch
'Man Down - Valalarm' en locatiebepaling via GPS (Global
Positioning System). Daarnaast is het ook mogelijk om de
SoloProtect Go te koppelen aan ons online klantenportaal,
genaamd SoloProtect Insights. Hiermee kunnen klanten
zelfstandig de SoloProtect Go activeren en managen. Dankzij
SoloProtect Insights hebben onze klanten tevens meer
controle over de gebruikerstrainingen en locatiebepaling van
hun alleenwerkers.

45mm

'Rood alarm'

Alarmcentrale
De dienstverlening van SoloProtect is een volledige
service vanaf de gebruikerstraining van alleenwerkers
tot aan het inschakelen van de juiste hulpdienst(en).
Het getrainde team van de alarmcentrale staat
24/7/365 klaar om alleenwerkers te beschermen.

Onopvallende vormgeving

Dankzij de onopvallende vormgeving van de
SoloProtect Go kunnen alleenwerkers altijd discreet
alarm slaan. Het stelt alleenwerkers gerust dat zij
onopgemerkt hun locatie kunnen delen en hulp
kunnen krijgen tijdens een incident.

Man Down Valdetectie

Waneer de SoloProtect Go een val constateert zal er
een automatisch valalarm geactiveerd worden
waardoor de alleenwerker automatisch in contact
staat met de alarmcentrale. Dit kunnen we op basis
van jouw wensen instellen.

45mm
Precieze en snelle locatiebepaling

Bescherming voor alleenwerkers dankzij een
alarmsysteem met GPS waarmee de hulpdienst(en)
sneller ter plaatste zullen zijn dan bij een standaard
112 melding.

14mm

'Oranje alarm'
'Statuscheck'

Waterbestendig

SoloProtect Go is waterbestendig volgens de IPX6 norm.

Gewicht 30g

Neem voor meer informtie contact met ons op:
info@SoloProtect.nl
+31 (0)20 709 51 27
www.SoloProtect.com

Optimaal bereik

Roaming GSM technologie brengt een gebruiker in
contact met de alarmcentrale met slechts een druk
op de knop - hier wordt de situatie beoordeeld,
opgevolgd en opgeslagen voor eventueel gebruik in
de toekomst.

HOE HET WERKT

Oranje alarm

Dit is Ruben
Zoals velen, werkt Ruben vaak alleen
zonder toezicht. Hierbij komt hij dagelijks
in situaties terecht met sociale- en
fysieke risico's zoals intimidatie, agressie,
geweld, vallen, struikelen en/of onwel
worden. Ruben is een (ambulante)
alleenwerker.
Bescherm jouw alleenwerkers en zorg
dat ze veilig alleen kunnen werken,
voorzien van de betrouwbare
technologie van de SoloProtect Go.

Oranje alarm

Met het 'Oranje alarm' kun je een kort locatiebericht inspreken op de
SoloProtect Go. Hierdoor kun je voorafgaand aan je afspraak
inspreken op welk adres je zult zijn en eventueel mogelijke risico's.
Zo weten we ook achter welke voordeur je bent in geval van nood.

Rood alarm

24/7/365
alarmcentrale

PRIO1-melding?
De juiste hulp is onderweg

Rood alarm

Het 'Rode alarm' op de SoloProtect Go is 24/7/365 te gebruiken
door alleenwerkers wanneer ze in een vervelende situatie
terecht komen. SoloProtect Go is ervoor ontworpen om
gemoedsrust te creëren. Zou een situatie uit de hand lopen dan
luistert de alarmcentrale namelijk mee via de audioverbinding
van het 'Rode alarm'. De alarmcentrale zal vervolgens (wanneer
nodig) de juiste hulpdienst(en) inschakelen.

Alarmcentrale

Wanneer een alleenwerker hulp nodig heeft, dient de alarmering
snel en correct opgevolgd te worden. Het gebruik van SoloProtect Go
helpt alleenwerkers om discreet alarm te slaan. Slechts één druk op
de knop of een automatisch valalarm is echter niet voldoende. Hoe
het alarm wordt opgevolgd is minstens zo belangrijk. SoloProtect
garandeert dat het alarm 24/7/365 onmiddelijk door de
alarmcentrale wordt beantwoord.

PRIO1-Melding

Wanneer een incident opvolging nodig heeft en een alleenwerker
in nood komt, zal het getrainde personeel van de alarmcentrale de
juiste hulpdienst(en) inschakelen zoals ambulance, brandweer of
politie. Een alleenwerker weet hierdoor altijd dat hulp onderweg is
en dat hij geholpen wordt. De "PRIO1"-melding is de hoogste
melding die we kunnen doorzetten naar de hulpdiensten en zorgt
voor de snelste reactietijd van hen.

