
Opgave- & 
Ressourcestyring

Innovative Security Manager™



01101
10101
00110

ALARMER (DATA)

• Brandalarmer
• Tyverialarmer
• Elevatoralarmer
• Nødkald
• Tekniske alarmer
• ...
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ISM app til Android™
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OPGAVER & ALARMER

• Opret og planlæg opgaver
• Disponer vagter automatisk på 

opgaver
• Modtag og behandl alarmer
• Komplet og detaljeret log

RESSOURCEOVERSIGT

• Se vagtstatus
• Disponer vagter manuelt
• Omgrupper vagter løbende

wi-fi
Indendørs positionering

KORT

• Se alarmpunkter, vagter og 
vagtstatus

• Manuel disponering af vagter
• Opret geofences, ruter, kortlag, 

heatmaps osv.
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Opgave- & Ressourcestyring

VIDEO

• Se video fra forskellige Video 
Management Systemer 
(uafhængig af fabrikant)

Tredjepart
ISMData (Eksport)

(fx rapporter)

Eksport

Data (Import)
(fx vagtskemaer)

Import



OPGAVE & RESSOURCESTYRING
• Opret og planlæg alle former for opgaver
• Disponer vagter manuelt eller automatisk på opgaver på baggrund af forskellige parametre, som

for eksempel aktuelle vagtskema, tid siden sidste opgave, fysisk afstand til opgaven og
resterende tid på vagt

• Opret og tildel ruter til vagter

ALARMBEHANDLING
• Omgående og automatisk disponering af den til enhver tid mest egnede vagt på enhver form for

opgave/alarm afhængig af fx fysisk afstand, specielle færdigheder eller specialværktøj.
• Modtag brandalarmer, tyverialarmer og tekniske alarmer i den samme grænseflade

KORT
• Se vagters aktuelle placering og status på et kort - selv på forskellige etager
• Disponer vagter på opgaver/alarmer direkte fra kortet
• Importer og tilpas kort efter behov og berig dem med egne billeder
• Opret geofences (tilladte/ikke-tilladte områder)

UDKALDSSKÆRM
• Udkaldsskærmen giver en komplet oversigt over alle vagter og deres status
• Tildel opgaver/alarmer eller send tekstbeskeder til vagter manuelt

LOG & RAPPORTER
• Detaljeret log registrerer alle hændelser
• Generer og send rapporter via e-mail automatisk

INTEGRATION & INTERFACES
• til Cisco® MSE wi-fi - til indendørs positionering
• vis videosignaler fra forskellige Video Management Systems (VMS) - uafhængig af producent
• til RF/VHF-systemer - til at sende/modtage opkaldsanmodninger
• importer filer (fx vagtskemaer og databaser med ID-kort og køretøjer)
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