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Vi kender det godt. Ulykker sker jo kun for 
alle de andre. Men ifølge *statistikken er 
der alligevel mange personulykker hvert år. 
Således må der være nogle, som bliver ramt. 

En kunde, som trykker store produktioner af 
mærkater og labels, har personale om natten 
der håndtere trykmaskinerne. Medarbejderne 
har især været utrygge ved at gå omkring 
de store maskiner, da de hver især arbejder 
alene på forskellige lokationer. 

Mobiltelefoner må personalet ikke have på 
sig, da de nemt kan ryge i trykmaskinerne. 
De kan heller ikke benyttes pga. det høje 
støjniveau. De havde derfor brug for en enkel 
løsning, som natholdet nemt og hurtigt kunne 
tage i brug. 

I den forbindelse skulle virksomheden træffe 
beslutning om de mange foranstaltninger 
og procedurer for håndtering af de risici, 
som kunne opstå såfremt en ulykke skulle 
indtræffe. De valgte en enkel og effektiv 
løsning - Alarmselskabet Sikkerhedsalarm. 

Løsningen gør, at natholdet nu har væsentlig 
større sikkerhed på arbejdspladsen. Det giver 
medarbejderen vished om, at de altid kan få 
hurtig hjælp, skulle et akut behov opstå. Det 
giver alle mindre stress, større arbejdsglæde 
og et generelt bedre arbejdsmiljø. 

*Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervsstatistik 
har der fra 2011 – 2017 i gennemsnit været 
anmeldt 5.100 ulykker ved fald/styrt, 2.300 
ulykker ved faldende genstande/stødt på 
genstande og ca. 1.000 personer som er 
blevet enten klemt eller mast.

SIKKERHED I  
LOMMEFORMAT

Med en Sikkerhedsalarm fra Alarmselskabet 
får dine medarbejdere den absolut nyeste og 
mest innovative teknologi inden for personlig 
sikkerhed lige ned i lommen. 

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 testes og optimeres 
kontinuerligt, så I altid får fornøjelsen af 
den bedste opdaterede sikkerhedsløsning. 
Alarmplatformen er effektiv og sikrer dine 
medarbejdere hurtig hjælp og større tryghed i 
hverdagen.
 
Uanset hvor dine medarbejdere befinder 
sig, er hjælpen altid nær. Sikkerhedsalarm, 
alarmcentralen og de mange vagter forbindes 
via alarmplatformen, der er det helt centrale 
styresystem. Det er placeret på vores sikre og 
døgnovervågede servere - så her er der altid 
hjælp at få.

INNOVATIV
ALARMPLATFORM

TM

TM

ALARMSELSKABET

TM

ALARMSYSTEM

ALARMPLATFORM



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

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

Takket være Alarmsystemet benyttes 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 Alarmplatformen

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

EFFEKTIVT
ALARMSYSTEM

Alarmselskabet har et effektivt, gennemtestet 
og innovativt alarmsystem, der allerede 
nu hjælper mange virksomheder og deres 
medarbejdere til en mere tryg hverdag. 

Alarmsystemet består af tre sikringsværn: 

1. Hurtig, professionel og døgnovervåget 
alarmcentral

2. Landsdækkende netværk af private 
autoriserede vagtselskaber

3. Brugervenlig og effektiv Alarmplatform 
med tilhørende App’s

En unik Alarmplatform, som binder det hele 
sammen. Ingen andre end Alarmselskabet 
leverer denne specifikke og effektive løsning.

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 i dag en 
paraplyorganisation med cirka 100 tilknyttede 
virksomheder. Sikringsvagten har et netværk 
af kørende vagter fordelt over hele landet.
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Hent vores app på henholdsvis

Apple App Store eller Google Play.
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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...

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.

 – Sikkerhedsalarmen virker direkte ud af boksen!

SIKKERHEDSALARM


