Piccolo Safe

Piccolo Safe
Overfaldsalarm
– ekstra tryghed
i en stresset
hverdag

100% dansk udviklet og produceret

Piccolo Safe Overfaldsalarm sikrer
medarbejderne mulighed for hurtigt
og diskret at tilkalde hjælp i tilspidsede
eller kritiske situationer.
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Med en Piccolo Safe Overfaldsalarm er assistancen ikke længere
væk end et tryk på knappen
G
kollegaerne i tilspisede og kritiske situationer.
Piccolo Safe Overfaldsalarm giver en lang
række muligheder og fordele:
Nem installering
Nem og fleksibel opsætning og
programmering af software i backend.
Nem betjening
Det er hurtigt og let at sætte medarbejderne ind i hvordan de bruger
systemet.

Piccolo Safe Overfaldsalarm er et trådløst alarmsystem som hurtigt og
nemt kan installeres overalt, hvor der er behov for at sikre personalet.
Hver medarbejder har en personlig fjernbetjening. Ved et enkelt tryk
på en knap, giver systemet besked til centralenheden og PCerne hos
de ledere, der er ansvalige for overvågningen.
Lederen kan se om der er tale om en tilspidset situation (2.) hvor en
”tilfældig” afbrydelse kan løse op for problemerne. En medarbejder
kan henvende sig til den, der har udløst alarmen med en telefonbesked eller lignende.
Eller ved akut alarm (3.) kan der sættes ind omgående, ligesom der
sendes besked direkte til vagters mobiltelefoner.

Alarmering på flere niveauer
Systemet giver mulighed for alarmering på to niveauer: ”Assistance”
og ”Overfald”.
Det betyder at den enkelte medarbejder kan bruge systemet oftere,
uden at stresse klienterne unødigt.
Support
Grundig og udførlig hjælp hele
vejen fra installation til daglig drift.
Af de folk der har udviklet produktet.

1.

2.

Økonomisk løsning
Piccolo Safe Overfaldsalarm er baseret på en fleksibel teknologikerne,
der holder prisen nede til trods for
at kvalitet og ydeevne er i top.

Forlader en medarbejder sin plads og
udløser en alarm,
er det muligt at
spore medarbejderen til omtrentlig
placering.
3.

Brugerfladen i Piccolo Safe Overfaldsalarm.
1. Ingen alarmer - alle sendere er aktive og virker
2. Assistance
3. Overfald

Helsingør kommune valgte
løsningen fra Profort A/S
i dag sikrer Piccolo Safe Overfaldsalarm at over
200 medarbejdere i kommunens center for Job og
arbejdsmarked og Borgerservice går trygge på arbejde
i det ellers så idylliske Helsingør
har man også mærket følgerne af
den generelle krise i samfundet.

i Helsigør Kommune har chef for risikostyring Tuan Ba cao brugt mange
ressourcer på at undersøge markedet for overfaldsalarmer.9DOJHWIDOGW
på Proforts Piccolo overfaldsalarm.
carsten Jensen der er ansvarlig for den praktiske implementering i Borgerservice fortæller: ”i marts 2012 havde vi et meget grimt tilfælde, hvor en
mand gik amok med en økse og sårede to medarbejdere.
vi satte straks ind for at forbedre sikkerheden med forskellige tiltag. Bl.a.
ansatte vi en vagt, lavede opdeling i funktionszoner – og så anskaffede vi
et overfaldsalarmsystem”.
carsten Jensen uddyber: ”det vigtigste ved sådan et system er, at det er
nemt at bruge, og at det er pålideligt.
Systemet kombinerer flere fordele: det er nemt at bruge, det er fleksibelt
og der er en god support. især i opstartsfasen har vi naturligvis haft nogle
spørgsmål og udfordringer – og de er blevet behandlet hurtigt og meget
serviceminded. Og naturligvis allervigtigst – systemet er pålideligt.
det Skal det naturligvis være i en krisesituation – men det er også vigtigt
i dagligdagen.
vi har haft lidt problemer med fejlalarmer – og det viste sig hver gang, at
det var hos personalet fejlen opstod. Så er det vigtigt at man ved at selve
systemet er pålideligt, så man kan sætte ind med oplysning overfor medarbejderne” slutter carsten Jensen.

Flere muligheder
alarmfunktioner

Placering

Kort tryk: asisstance

langt tryk: overfald!

”Man down”-funktion

Medarbejderen befinder sig i en
tilspidset situation og vil gerne
have assistance til bryde
situationen. uden at klienten
bemærker noget.

Medarbejderen har behov for
akut hjælp. der sendes også
besked direkte til vagter.

Mister brugeren bevidstheden – eller
kommer på anden måde til at ligge
ned i mere end 30 sekunder – sender
overfaldsalarmen automatisk alarm.
indbygget buzzer gør brugeren opmærksom på at funktionen er gået i
gang, så den kan standses ved fejl.

fast holder

Magnetholder

Bælteclip

til placering på skrivebord

til placering under skrivebord

til placering i bælte eller
bukselinning.

Specifikationer
PICCOLO SAFE

– Light

– Max

Komplet system

Tilkobles PC

Opsætning

Touch-display eller PC

PC

Brugeradgang

2 niveauer.

Alle funktioner kan
opdeles i niveauer.

Max. antal
detektorer

60

6400

Max antal
modtagere af
trådløs signal

1 intern eller
3 eksterne

128 eksterne

Modtager forbindes i netværk

Eget RS485 netværk

Eget RS485 netværk og
POE (power over ethernet)

Max antal
udgangsrelæer

8
(indbygget)

1.024
(8 i 128 relæbokse mulig)

Interface

Relæ, SMS, Taleopkald, Smart Phone
app, internet, SIA-IP

Relæ, SMS, Seriel, OPC,
interface til pager og
CCTV-system

Alarm som

Display-tekst.
Sms.
Talebesked.
Relæ-udgang.

Billede af person placeret
på grundplan vises på pcskærm.
Sms.
Relæudgang.

Lyd

Indbygget sirene

Lydgiver ved alarm på
pc og i alle enheder i
systemet.

Sporing

Detektor kan
opdeles i zoner

Detektor kan spores
på grundplan

Alarmlog

256 hændelser

Stor log for alle alarmer
og ændringer i systemet
indenfor de seneste
12 måneder.

Forsyning

230 VAC eller
12/24 V AC/DC

230 VAC

Batteriback-up

9 V genopladelig
i 10 min.

PCer og Piccolo
tilsluttes en UPS

Video/foto

Fotokamera kan
tilsluttes

Interface til CCTV

Overvågning
af trådløse
detektorer

Alarm hvis signal
udebliver i ½ time

Grafisk overvågning
af antal signaler og
deres signalstyrke
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www.profort.dk

Principskitse

Hver fjernbetjening •) sender til en række
modtagere ), der dækker hele arbejdspladsen.
Modtagerne danner et net, der deler arbejdspladsen op i zoner. Det vil sige, at lige meget
hvor medarbejderen befinder sig, vil det fremgå
af grundplanen, der er kodet ind i alarmeringssoftwaren.
Hver fjernbetjening er som udgangspunkt koblet
til en fast arbejdsplads. Når der lyder en alarm,
går der besked til centralenheden ) hvor man
hurtigt kan se, hvor der skal sættes ind, og hvem
der er truet.

