
Domino's Pizza heeft besloten om hun 
werknemers met 150 alarmsystemen 
van SoloProtect uit te rusten.

De SoloProtect ID (voorheen Identicom) is beschikbaar gesteld 
aan alle medewerkers, die vanuit het (UK) distributiecentrum,  
producten leveren aan de restaurants van Domino's.                 
SoloProtect is de marktleider in beveiligingsoplossingen voor 
alleenwerkers. Vandaag de dag maken reeds meer dan 260.000 
mensen wereldwijd gebruik van SoloProtect. De SoloProtect ID 
is vormgegeven als een naamkaarthouder waardoor deze altijd 
discreet en binnen handbereik is. Wanneer een alleenwerker 
zich in een gevaarlijke situatie bevindt, met sociale risico's zoals                     
intimidatie, agressie en geweld kan deze 24/7 discreet alarm 
slaan. De SoloProtect ID is tevens uitgerust met een Man Down 
- Valalarm, hierdoor slaat het alarmsysteem automatisch alarm 
bij vallen, struikelen en onwel worden. 

Klant aan het woord:

SoloProtect: Klant aan het woord: Domino's Pizza

“Soms kom ik tijdens mijn werk in 
een vervelende situatie terecht, 
waarin ik me erg eenzaam en 
alleen voel. Door gebruik te 
maken van een alarmsysteem 
van SoloProtect weet ik dat er 
tijdens een noodsituatie altijd 
iemand voor me klaar staat om 
mij te helpen en (indien nodig)  
de juiste hulpdiensten in te   
schakelen. Dit geeft me een 
veilig en zeker gevoel. ”
Shaun Hobbs
Assistent transport planner Domino's



Voordelen van SoloProtect 
voor Domino's:

• Discreet alarm slaan in geval van intimidatie, agressie en geweld
• Automatisch alarm bij vallen, struikelen en buiten bewustzijn raken
• 24/7 opvolging door de alarmcentrale
• Vastleggen van verbaal geweld
• Zeer precieze locatiebepaling
• GSM roaming op alle netwerken

De gezondheid- en veiligheidsdeskundigen van Domino's hebben zich aangesloten bij SoloProtect om hun                        
alleenwerkers te beveiligen. Hierbij was de discrete vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van de SoloProtect ID 
doorslaggevend. 

Shaun Hobbs, assistent transport planner bij Domino's, zegt: "Als chauffeur lever ik op elk moment van de dag of 
nacht bestellingen aan onze winkels. Hierbij kom ik soms in situaties terecht waarin ik me heel eenzaam en alleen 
voel. Dankzij SoloProtect weet ik dat er altijd iemand voor me klaar staat tijdens een noodsituatie. Een medewerker 
van de alarmcentrale zorgt voor mijn veiligheid en schakelt indien nodig de juiste hulpdienst(en) in."

Domino's Pizza's, beschikt over meer dan 860 winkels en overlegt met haar franchisepartners of hun pizzakoeriers ook 
beveiligd moeten worden met een alarmsysteem van SoloProtect. SoloProtect stelt medewerkers in staat om discreet 
(dus onopvallend) een alarm te activeren wanneer ze denken dat hun veiligheid  in gevaar dreigt te komen. Dit                  
zogenoemde 'Rode alarm' wordt direct doorgeschakeld naar de 24/7 alarmcentrale. Een getrainde medewerker van de 
alarmcentrale beoordeeld de situatie via een audioverbinding en schakelt indien nodig de juiste hulpdienst(en) in. De 
SoloProtect ID is tevens voorzien van diverse andere technisch vernuftige specificaties zoals locatiebepaling, 
multi-functionele simkaart en 'Oranje alarm' voor inpandige locatiebepaling via een vooraf ingesproken spraakbericht. 
De SoloProtect-oplossing voor het beschermen van alleenwerkers bestaat uit het SoloProtect alarmsysteem, 24/7/365 
bescherming door de professionele alarmcentrale, simkaart, mobiel netwerkgebruik, training en maandelijke              
rapporage.  

Meer informatie: www.SoloProtect.com/nl

Domino's kiest voor SoloProtect
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