AddSecure
Connect

Varmistaa, että hälytykset menevät varmasti oikeille
vastaanottajille – joka kerta!
ADDSECURE CONNECT LYHYESTI

EDUT

Räjähdysmäinen tulipalo, asuntomurto tai hissiin
loukkuun jäänyt ihminen – esimerkkejä tilanteista,
joissa on ehdottoman tärkeää, että hälytys saavuttaa
välittömästi juuri oikean pelastushenkilöstön. Joka
ikinen kerta.

AddSecure Connect täyttää varmasti kaikki
turvallisuusmääräykset.

Varma hälytyksen siirto voi vähentää vahinkojen aiheuttamia tappioita merkittävästi, varmistaa nopean
avun ihmisille ja antaa sinulle ja asiakkaillesi mielenrauhaa.
AddSecure Connect on sertifioitu pilvipohjainen
palvelualusta, joka turvaa ja valvoo aktiivisesti hälytysviestintää ja kattaa kaikentyyppiset hälytykset –
palo-, murto-, hissi- ja tekniset hälytykset. Se turvaa
kaikki ilmoitinlaitteet ja kattaa useita hälytyskeskuksia laajalla alueella.

• Varmistaa

hälytysjärjestelmän ja kriittisen
hälytysresurssin välisen viestinnän vakauden,
turvallisuuden, saatavuuden ja luotettavuuden.

• Ajaa

ja hallinnoi viestintäjärjestelmiä ja alustoja
ympäri vuorokauden ja varmistaa, että hälytys
menee oikealle vastaanottajalle.

• Säästää

rahaa yksinkertaistamalla kriittisen
viestintäratkaisun hankintaa, perustamista
ja jatkuvaa ylläpitoa.

• Tarjoaa

työkalun hälytystietojen jakamiseen ja
keskeytyksistä ilmoittamiseen oikealle resurssille,
jolloin tilanne voidaan korjata.
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Loppuasiakas

AddSecure Connectin sisältö:
• Kohteessa olevat päätelaitteistot tarvittaessa
• Palvelun perustaminen, määritykset ja
todentaminen
• 24/7/365-seuranta
• Hälytyksen siirto
• AddView, aloitustaso (itsepalvelupohjainen
verkkoportaali)
• Secure SIM tarvittaessa
• Yhteys yhteen hälytyskeskukseen
• Tuki ja hallinto

Loppuasiakkaan kannalta AddSecure Connect on
turvallinen ja määräysten mukainen ratkaisu, jossa hälytysten vastaanottajia voi
daan mukauttaa tilanteen mukaan ja jota
voi täydentää erilaisilla lisäominaisuuksilla.
Loppuasiakkaan etu on myös se, ettei järjestelmän käyttöönotto edellytä tiettyjen laitteiden
maksamista etupainotteisesti.
Asentaja
Asentajalle AddSecure Connect tarjoaa helposti
samasta paikasta kaikki edistyneet hälytysten siirtotoiminnot ja niihin liittyvät, arvoa
lisäävät vaihtoehdot, joita voi valita asiakkaan tarpeiden mukaan. Etäkäyttö
mahdollistaa kustannuksia ja aikaa säästävät
analyysi-ja perustamispalvelut. Asentajat voivat
halutessaan ryhtyä AddSecuren
tilaussopimuskumppaniksi, mikä tarjoaa uusia,
toistuvuuteen perustuvia ansaintamalleja.
Hälytyskeskus
Hälytyskeskuksille AddSecure
Connect tarjoaa mahdollisuuden lisätä
lisäpalveluja asentaja- ja loppu- 		
asiakaskunnalle, mikä kasvattaa toistuvaa
tulovirtaa AddSecuren tilaussopimuskumppanina. AddSecure huolehtii
viestintämääräysten mukaisesta infrastruktuurista
ja ylläpitää sitä, mikä voisi olla kallista yksittäiselle
hälytyskeskukselle.

www.addsecure.com

VALINNAISET PALVELUT
• Etäkäyttö, perustaso tai edistynyt
• AddView, ammattilais- tai yritystaso
• Yhteys toiseen hälytyskeskukseen
PALVELULUOKAT
Rikosilmoitin, luokka 2		
				
				
				

Luokka 2: YHTEYSVALVONTA
Yksi reitti, ilmoitusaika enintään 25 h
Kaksi reittiä, ilmoitusaika enintään
25 h/25 h

Rikosilmoitin, luokka 3		
				
				
				

Luokka 3 YHTEYSVALVONTA
Yksi reitti, ilmoitusaika enintään 3 min
Kaksi reittiä, ilmoitusaika enintään 		
300 min/25 h

Rikosilmoitin, luokka 4,
Kaksi reittiä		

Luokka 4 YHTEYSVALVONTA
ilmoitusaika enintään 3 min/30 min

Palo EN54-21, yksi reitti
				

PALOHÄLYTYS: SIIRTO
ilmoitusaika enintään 3 min

Palo EN-54-21, kaksi reittiä
				

PALOHÄLYTYS: SIIRTO
ilmoitusaika enintään 3 min/30 min

Hissi EN81-28		
				
				

Yksi reitti, ilmoitusaika enintään 25 h
Kaksi reittiä, ilmoitusaika enintään
25 h/25 h, Ääniyhteys

Tekninen, yksi reitti		
				

ilmoitusaika enintään 10 min tai 12 h
Etäkäyttö IP-reitityksen kautta
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