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INNOVATIVE SECURITY MANAGER™

Vagtcentral Mobile Enheder

VIDEO

• Se video fra forskellige
videosystemer
(uafhængig af fabrikant)

interCOP

• Overblik og kom- 
munikation i realtid på
tværs af platforme

• Koordinering af flere
samtidige begivenheder

KORT

• Se alarmpunkter,
personale og status

• Disponer personale
manuelt

• Opret kortlag osv.

• Netværksbeskeder
• Fildeling via fælles kort
• Browser-baseret

• Modtag alarmer/
opgaver

• Navigation med
kørselsanvisninger

• Programmerbare
statusknapper

• Udkaldsskærm med
tilbagemeldinger fra
pagere og status-
meddelelser fra
”Mødt”-skærm

• IDEA™-kryptering
• Express-Alarm®
• Vagtstatusskifte

• Modtag alarmer/
opgaver

• Tilbagerapportering
• Opret opgaver
• Send/modtag beskeder
• Udfør skanninger

ALARMER (DATA)

Videoserver
Modtagelse af videosignaler

Positionsserver
Positioner fra køretøjer

ISM
Server

Koncentrator
Alarmer (data) ind/ud

IP-server
Alarmer via IP

IP
VoIP/PBX
Nødkald

PAGER

REGISTRERINGSSKÆRM
“Mødt”-skærm

GIS-server
Kort- og adresseopslag

iPAD
interGATE4-app til iOS™

TETRA/ 
POCSAG

ALARMER (TALE)

ALARMER (BILLEDER)

ALARMER (VIA IP)

Modem

IP

RC4000

IRIS

...

CRM-system
Kundedata

*ISM understøtter en bred vifte af modtagere (både 
hardware- og software-baserede).

MODTAGERE*
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Radiodispatch
(Terma T.react)

Beredskabsstyrelsen

ODIN
     Integrationen omfatter blandt andet:
• Automatisk kontrol af patchgrupper baseret

på hændelsen i ISM
• Tvangsstyring af talegrupper på terminaler

01101
10101
00110

OPGAVER & ALARMER

• Opret og planlæg opgaver
• Disponer personale auto- 

matisk på opgaver
• Modtag og behandl alarmer
• Komplet og detaljeret log

UDKALDSSKÆRM

• Se status på personale
• Disponer personale manuelt
• Omgrupper personale

løbende

iPAD/TABLET
Browser

SMARTPHONE/TABLET
ISM-app til Android™

3G/4G/ 
GPRS/TETRA



FÅ OVERBLIKKET
• Modtag AIA, ABA, 112-alarmer, elevatoralarmer, tekniske alarmer, nødkald, hændelser mv.

i samme behandlingsvindue
• Få adgang til kommunens overvågningskameraer og netværksvideooptagere
• Se placeringer af kameraer/detektorer og aktivér dem manuelt via

interaktive plantegninger
• Se køretøjers aktuelle position og status på digitalt kort
• Opret og tildel ruter til køretøjer

ØG EFFEKTIVITETEN
• Samlet kontrolrumsløsning håndterer alle alarmer, opgaver

og hændelser på ét sted
• Integreret udkald af mandskab - automatisk eller

manuelt
• ”Mødt”-skærm logger mandskabets ankomst til

stationen
• Rapport-interface til det nye ODIN med alle

registrerede hændelser
• Opgave- og ressourcestyring af både planlagte og

akutte opgaver

ÅBN NYE FORRETNINGSMULIGHEDER
• Vær bindeled mellem ældre borgere og hjemmeplejen (nødkald)
• Overvåg brugen af kommunale køretøjer i forbindelse med

fx serviceintervaller, kørsels- og brugsmønstre
• Dokumentér kontrol med vejene
• Modtag indbrudsalarmer fra offentlige bygninger

VÆR FREMTIDSSIKRET
• Tildel opgaver/alarmer til personer eller køretøjer via iPad app
• Navigation, tilbagesvar og hændelseskvittering direkte via app’en
• interCOP - komplet interaktion mellem de forskellige beredskaber
• Opgave- og ressourcestyring via håndholdte enheder (fx vagter)
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