TeleCall – System för skolsäkerhet

När det gäller personsäkerhet är det fyra faktorer som samverkar.
• Bra larmsystem (tex brand) samt möjlighet att larma vid olika typer av incidenter
• Förmågan att erbjuda snabbast möjliga assistans och åtgärd
• Förmågan att snabbt sprida information till stora mängder människor för att
informera om hotbild eller åtgärder som måste vidtas, tex utrymning eller inrymning
• Enkelt och snabbt förändra säkerhetsnivåer, tex för in och utpassage.
Contals TeleCallsystem kan ta emot alla typer av fasta larm (brand-, inbrott-, driftlarm) samt
bärbara personlarm för olycks- och våldssituationer. Vi kan sekundsnabbt sprida
instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och
elever. Systemet kan automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer.
Larmenheter
 Fasta och bärbara larm
 Bärbara larm med fallarm, man down och timer
 Brandlarm och gaslarm kan anslutas
Scenariohantering – förutbestämda åtgärder
 Obegränsat antal förutbestämda scenarios
 Varje scenario består av utalarmering,
säkerhetsinformation, styrning av säkerhetsnivåer

 Scenarioexempel: utrymning, höjd beredskap,
inrymning till klassrum, överfallslarm etc

 Villkor, tex flera samtidiga larm kan aktivera
åtgärd med högre prioritet

Manuell styrning av scenarios
 PC-klientprogram
 Mobilapp för Android och Iphone
 Pekskärm och/eller manövertablå
Informationsmedia
 Privat personsökarnät, bärbara enheter och
tablåer. Påverkas inte av trafikläge i mobiltelefonnätet

 Rakel/Tetra-enheter
 Mobiltelefoner via SMS / Epost
 Informationsskärmar som i viloläge kan användas
för utbildning eller annan information

Automatisk – snabbast möjliga insats
 Systemet kan automatiskt aktivera förutbestämda
scenarios för olika typer av larm.

Kostnadseffektivt
 Ett system kan användas för många skolor, inom
en kommun eller en hel region

 Tillsammans med lokala åtgärdsgrupper blir det
snabbaste möjliga insats vid en incident

Larmcentral för extern assistans
 Anslutning till larmcentral för extern assistans

 Radiobaserad infrastruktur ger lägre kostnader
 Befintligt TeleCallsystem hos Räddningstjänst kan
uppgraderas för personsäkerhet
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TeleCall – System för skolsäkerhet

TeleCall funktioner i urval
Snabbast möjliga åtgärd
Informationsmedia
Incidentscenarios

Informationssystem CIS
Aktivering av scenarios
Nätstruktur
Redundans

Bärbara personlarm
Mottagare
Larmfunktioner
Inomhusposition
Tal vid larm
Funktionsknapp
Mottagare personsökning

Automatisk utalarmering till personer i närområdet samt larm till extern larmcentral
Eget personsökarnät för säker utalarmering
Kan kompletteras med informationsskärmar, textmeddelande till mobil och Rakel
Obegränsat antal scenarios för olika händelser, tex utrymning, höjd beredskap, inkallning
krisgrupp, överfallslarm, olycka etc. För varje scenario kan följande aktiviteter utföras
Information med position till vald grupp av mottagare
Information till valda informationsskärmar
Larm till extern larmcentral
Styrning av säkerhetsnivå, tex in och utpassage
Vårt informationssystem kan i normalläge användas för undervisning, reklam, presentera
matsedel etc men tas vid incident över och visar kritisk säkerhetsinformation
Automatiskt via anslutna larm (brand, inbrott och driftlarm) samt personlarm
Manuellt via programvara i PC, på pekskärm, manövertablå eller Smartphone
Ett TeleCall system kan täcka in ett mycket stort område, tex alla skolor i Göteborg, eller
alla idrottsanläggningar i Stockholm, eller alla vårdhem för ett rikstäckande företag.
Dubbelserver, alternativa kommunikationsvägar via IP, radio och Rakel/Tetra

SRT 306 & 306i

Amigo Nova 350

TeleCall samt Larmcentral
via TeleCall
Larmknapp, man down,
timerlarm
Ja via radiofyrar samt via
klartext via SMS till enheten
Ja
1 talanrop
Nej

TeleCall samt Larmcentral
via TeleCall
Larmknapp, fallarm, man
down, timerlarm
Nej
Ja
1 talanrop/1 SMS el 2 SMS
Nej

Swissphone TRIO
TeleCall samt Larmcentral
via TeleCall
Larmknapp, fallarm, man
down, timerlarm
Ja via Bluetooth
positionsfyrar
Nej
Nej
Ja POCSAG, klartextdisplay

Läs mer i vårt produktblad TeleCall – Bärbara personlarm
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