Roel Stevens
Manager
Nachtdienst

Night Manager

Een nieuwe generatie alleenwerker beveiliging voorzien van Body Worn
Video.
De SoloProtect ID Pro is het eerste gespecialiseerde alarmsysteem voor
alleenwerkers dat beschikt over videoveriﬁcatie, geograﬁsch getriggerde
risicoberichten en de mogelijkheid tot inpandige locatiebepaling. Het
alarmsysteem overbrugt hiermee de kloof tussen de traditionele alarmsystemen voor alleenwerker beveiliging en Body Worn Video (BWV). De SoloProtect ID Pro is toegankelijk, gebruiksvriendelijk en neemt de gebruikers mee
naar een hoger niveau van alleenwerker bescherming.
De SoloProtect ID Pro is het kleinste en lichtste alarmsysteem voor
alleenwerkers voorzien van BWV. Daarnaast is het een onopvallend
BWV-alarmsysteem, dankzij de discrete vormgeving in de vorm van een
naamkaarthouder. Hierdoor is het alarmsysteem uitermate geschikt voor
diverse (ambulante) alleenwerkers, waarvoor discreet alarm slaan tijdens
een incident van groot belang is.
Dankzij videoveriﬁcatie beschikt de 24/7 alarmcentrale over meer informatie
(audio- en beeldmateriaal) tijdens een alarm. Dit helpt het escalatieproces
aanzienlijk te versnellen, waardoor de juiste hulpdienst(en) indien nodig
sneller ingeschakeld kunnen worden.
Tenslotte stelt de mogelijkheid tot het versturen van geograﬁsch getriggerde
risicoberichten, in combinatie met SoloProtect Insights, de manager van een
alleenwerker in staat om automatisch op maat gemaakte berichten te sturen
aan werknemers die zich bevinden op een risicovolle locatie.
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Toekomstbestendig alarmsysteem

Ontworpen om de werkgever nu en in de toekomst
te ondersteunen in het beschermen van
alleenwerkers, dankzij diverse nieuwe technische
functies waarbij tevens de discrete vormgeving
behouden is.
LIVE

Live-stream video

Video streamen van een incident (via mobiel
netwerk) bijna real time, wat helpt bij het sneller
begrijpen van de situatie, voor een snellere respons
en verbeterde kwaliteit van het vastgelegde
bewijsmateriaal.

Inpandige locatiebepaling

Een locatieﬁx kan in grote faciliteiten of gebouwen
met meerdere verdiepingen moeilijk uitvoerbaar
zijn. De ID Pro reageert in binnenlocaties op elke
noodsituatie wanneer deze gekoppeld is aan een
netwerk van Bluetooth beacons of WiFi-punten. Dit
wordt allemaal beheerd binnen SoloProtect
Insights.

Pagina indicatoren
Gewicht 103g

60mm

Hoge kwaliteit tweeweg-audio
met twee digitale microfoons
Body Worn Video
camera

90mm
Geconﬁgureerd voor zowel landschap- als portret oriëntatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via:
info@SoloProtect.nl
+31 (0)20 709 51 29 (optie 2)
www.SoloProtect.com

Geografisch getriggerde risicoberichten
In combinatie met SoloProtect Insights, kan de werkgever
proactief op maat gemaakte risicoberichten versturen over
locaties met reeds bekende risico's op basis van
parameters.

Digitale audio

Beschikt over een dubbele digitale microfoon voor
verbeterde communicatie. Volledige digitale
signaalverwerking (DSP) biedt audio van hoge
kwaliteit.

Hoe Het Werkt

Oranje alarm
Rood alarm

Dit is Roel
Zoals velen, werkt Roel 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. Roel is een (ambulante)
alleenwerker.

10:30

24/7 alarmcentrale

Binnenlocaties
LIVE

Videoverificatie

PRIO1-melding?
De juiste hulp is onderweg

Bescherm jouw alleenwerkers en zorg dat
ze veilig alleen kunnen werken,
voorzien van de betrouwbare
technologie van de SoloProtect ID Pro.

Oranje alarm

Met het 'Oranje alarm' kun je een kort locatiebericht inspreken op de
SoloProtect ID Pro. 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

Het 'Rode alarm' op de SoloProtect ID Pro is 24/7/365 te gebruiken
door alleenwerkers wanneer ze in een vervelende situatie terecht
komen. SoloProtect ID Pro is ervoor ontworpen om gemoedsrust
te creëren. Zou een situatie uit de hand lopen dan luistert en kijkt
de alarmcentrale namelijk mee via de video- en 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 ID
Pro 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 ID Pro 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.

