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DE FIRE ELEMENTER I ALARMSELSKABET

Når en personalarm aktiveres, går 
der maksimalt 30 sekunder før vores 
alarmcentral modtager alarmopkaldet, og 
indenfor to minutter er hjælpen på vej... 

Alarmselskabet benytter hele tre forskellige 
metoder til at få alarmsignalet hurtigt og 
sikkert frem til modtageren:

1. Tele Alarm: Enheden ringer automatisk 
op til alarmcentralen og afgiver alarm

2. Data Alarm: Enheden sender alarm via 
”skyen” direkte til alarmserver

3. SMS Alarm: Enheden sender SMS med 
alarmdata direkte til alarmserver

Med Alarmselskabet får du altså ikke bare en 
lille og brugervenlig overfaldsalarm, men en, 
der er hele tre gange så sikker.

Alarmselskabet har opbygget et yderst 
effektivt alarmsystem, der allerede nu 
hjælper adskillige virksomheder og deres 
medarbejdere til en mere tryg hverdag. 

Alarmsystemet består af tre sikringsværn: 

1. Brugervenlig og effektiv Alarmplatform 
med tilhørende app’s

1. Hurtig, professionel og døgnovervåget 
alarmcentral

2. Landsdækkende netværk af private 
autoriserede vagtselskaber

Vores partner Rednings Ringen har 
specialiseret sig i at modtage alarmopkald. 
De er yderst professionelle og har igennem 
mange år drevet en effektiv alarmcentral. 

Vores partner Sikringsvagten er en 
paraplyorganisation for private vagtselskaber. 
Sikringsvagten har et netværk af kørende 
vagter fordelt over hele Danmark.
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ALARMPLATFORM

Alarmplatformen er en unik og særdeles 
brugervenlig softwareplatform, der lynhurtigt 
og effektivt styrer alle de mange processer, 
der sættes i gang, når en alarm aktiveres. 

Alarmplatformen viser samme billede til 
alle aktører. Det betyder, at du som kunde 
ser nøjagtigt det samme på skærmen, som 
alarmcentralen og vagtselskabet ser. Det gør 
det nemmere for alarmcentral, vagtselskab 
og virksomhed at kommunikere internt, så 
misforståelser undgås.

Med en personalarm fra Alarmselskabet får 
dine medarbejdere den absolut nyeste og 
mest innovative teknologi inden for personlig 
sikkerhed. 

Alarmselskabet tilbyder ikke bare en 
alarmenhed. Men et komplet alarmsystem, 
der sammenkobler brugeren direkte med 
alarmcentral og vagtselskab i én samlet 
løsning. 

Skulle uheldet være ude og en alarmenhed 
skulle blive defekt, så er kundeservice aldrig 
langt væk. Vi sender en ny alarm samme dag 
og flere af vores kunder har “backup alarmer” 
liggende. Således man på få minutter kan 
være klar med en ny alarm.

Ring: 8643 9100 og vi er klar til at hjælpe!
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PERSONALARM

Alarmerne fra Alarmselskabet er yderst effektive. 
Eksemeplvis er der demoalarm indbygget, således 
kan man hele døgnet tjekke om alarmen virker efter 
hensigten.

Man kan også kontakte vores kundeservice direkte fra 
alarmenheden. Vi er altid klar til at hjælpe...
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Med ét kort tryk på SOS-knappen, bliver alle 
relevante personer i Alarmsystemet kontaktet. 

På den måde kan modtageren af alarmopkaldet agere 
hurtigt og tilkalde den fornødne hjælp fra politi, 
vagtselskab eller ambulance.

Alarmselskabet giver dine medarbejdere: 

• Optimal tryghed og sikkerhed døgnet rundt, alle 
ugens dage, hele året! 

• Indbygget GPS tracker, så hjælpen når hurtigt og 
præcist frem ved en ulykke.

• Indbygget 2-vejs kommunikation, således dine 
medarbejdere kan kommunikere direkte med 
Politi og alarmcentral.

 – personalarmen virker direkte ud af boksen!

Hent vores app på henholdsvis

Apple App Store eller Google Play.
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