
Incident Management Solutions
Den sikre løsning til
de nye beredskaber

INNOVATIVE SECURITY MANAGER™

Alarmer Opgaver- og 
Ressourcestyring

Video  Kort Rapporter og
Statistik

Mobile
Enheder

UNIVERSITETER
 

ALARMBEHANDLING
• Modtag og håndter nødopkald fra studerende, fakultets medlemmer og andet personale 

- aktiveret via ISM Safety App™ eller af personlige alarmenheder
• Modtag brandalarmer, tyverialarmer og tekniske alarmer i den samme grænseflade
• Send automatisk styresignaler til aktivering af relæer (fx åbne/lukke, tænde/slukke kameraer) 

i forbindelse med ”lockdown” procedurer 
• Evakuer bygninger ved hjælp af forskellige massemeddelelser, såsom infoskærme, offentlige  

adressesystemer, e-mails, sociale medier og push-notifikationer til ISM Safety App’en™
• Disponer alarmer til PSAPs eller andre vagtcentraler
• Udvælg personer som atomatisk skal underrettes
• Opret og vedligehold instruktioner, procedurer og beredskabsplaner

VIDEO & PLANTEGNINGER
• Aktiver og se live eller optaget video fra kameraer/NVRs/VMSs
• Modtag alarmer med tilknyttede videosignaler fra kameraer/NVR/VMS - uafhængig af producent
• Se placeringer af kameraer/detektorer og aktiver dem manuelt via interaktive plantegninger

KORT & FLÅDESTYRING
• Se enheders aktuelle position og status på interaktivt kort i realtid 
• Opret og tildel opgaver og alarmer til køretøjer (automatisk ruteberegning, kortnavigation, ETA- og 

navigationsrapportering)
• Indendørs positionering af enheder på etageniveau via Cisco® wi-fi-løsning
• Opret geofences (tilladte/ikke-tilladte områder)

INTEGRATION
• Automatisk underettelse til andre vagtcentraler, politi og beredskab

EFTERBEHANDLING 
• Detaljeret alarmlog indeholder alle hændelser i alle hændelsesforløb
• Planlæg, generer og send automatisk rapporter via e-mail
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• Opret og tilpas auto-instrukser til hver type af  
nødsituationer

• Aktiver relæ automatisk 
• Automatisk udsendelse af campus sikkerhedsvagter
• Automatisk aktivering af massemeddelelser 
• Automatisk vidersendelse af alarm til PSAP (112)

• Aktiver ”lockdown”
• Åbne/lås døre
• Åbne/lås porte
• Aktiver sirener

• Tilgængelig for  
studerende, fakultets 
medlemmer etc.

• Brugerdefinerede  
knapper til forskellige  
nødsituationer 

• Når aktiveret, 
vil lokation præsenteres 
på kort i realtid

• Brugerdefinerede  
knapper til forskellige  
nødsituationer 

• ”Man-down” funktion
• ”Lyt-med” funktion
• Når aktiveret, 

vil lokation præsenteres 
på kort i realtid

TEKNISKE ALARMER
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TYVERIALARM

ELEVATORALARMER • Disponer alarmer
• Planlæg og tildel opgaver
• Følg vha. kort i realtid
• Rapportér fund (fx ødelagte  

vinduer og defekt udstyr)

INFOSKÆRME
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