Securitas assistancetryk
– Øget tryghed og sikkerhed med et enkelt tryk

Er du til tider alene på arbejdspladsen og bliver konfronteret med en kritisk situation, eksempelvis ved et indbrud, en ulykke eller et møde med en ubehagelig
person, kan du hurtigt få hjælp af Securitas. Med et assistancetryk fra Securitas
opnår du større tryghed og sikkerhed i hverdagen, fordi professionel assistance
altid kun er et tryk væk.
Hurtig og professionel assistance
på flere måder
Du kan aktivere assistancetrykket ved at
trykke på den røde knap. Skulle du få et
ildebefindende eller blive slået ned, aktiveres
trykket automatisk. Trykket har nemlig den
funktion, at det aktiveres, hvis det ligger i en
vandret position i mere end 30 sek.
Når assistancetrykket er blevet aktiveret,
bliver der sendt en besked til vores kontrolcentral, der overvåger trykkene 24 timer i
døgnet. Herefter sender vores kontrolcentral
en besked til den nærmeste vagt, der hurtigt
ankommer til lokationen.

Tal med os via assistancetrykket
Har du samtidig med den tilkaldte assistance
eller i stedet behov for at tale med en af vores
operatører på kontrolcentralen eller lade os

lytte med til en samtale, kan du også gøre
det. Assistancetrykket er nemlig indrettet
med tovejskommunikation, så du opnår en
endnu større grad af tryghed og sikkerhed.

Assistancetryk med GPS
Assistancetrykket er udstyret med GPS,
hvilket gør det muligt for kontrolcentralen
og vagten at se, hvor du befinder dig – også
selvom du er i bevægelse.
Nøjagtigheden er normalvis inden for 10
meter, men der kan dog være forhold, der kan
få trykket til at svinge med 50-100 meter.

5 gode grunde til at vælge et
Securitas assistancetryk
• Du får hurtig og professionel assistance med
et enkelt tryk.
• Assistancetrykket aktiveres automatisk, hvis
du får et ildebefindende eller bliver slået ned.
• Du har mulighed for at tale med os via trykket
eller lade os lytte med til en samtale.
• Det er en nem og effektiv måde at forbedre
sikkerheden på din arbejdsplads.
• Assistancetrykket kan holde op til 102 timer
og er nem at genoplade fra en pc eller 230V.
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