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Flere og flere beredskaber skal dække et større geografisk område. Med IHM Plus-Dækning kan vagthavende og indsatsledere modtage 112-opkald i hele beredskabets dækningsområde - uanset kvaliteten i SINE-dækningen.

Smart løsning giver større dækning
Har jeres beredskab allerede et IHM
Statuspanel med modtagelse af alarmtekster,
vil en udvidelse med Plus-Dækning sikre, at
alarmer og nye opgaver modtages - også i de
yderste dækningsområder.
Større mobilitet
Plus-Dækning-løsningen sikrer, at vagthavende og indsatsledere har mobilitet og kan
have tilkaldevagt i et større dækningsområde.
Alarmmodtageren er tilmed lille og lommevenlig, og er derfor nem at have med sig overalt.

Hurtigt at installere og nem at bruge
Løsningen er nem og hurtig at tage i brug.
Statuspanelet i bilerne tilføjes en Pocsag
sender/modtager, og vagthavende og indsatsledere udstyres med en Pocsag-pager.
Ved alarm modtager vagthavende en
alarmtekst, som er sendt til statuspanelet via
SINE-nettet. Fra statuspanelet videresendes
beskeden til vagthavendes pager via Pocsagmodtager/sender.
Det betyder, at dækningsområdet bliver
udvidet med de Pocsag-baser, der erhverves.
Det giver en stor og efterspurgt mobilitet, som

SYSTEMBESKRIVELSE

reducerer de begrænsininger, som indsatsledere ofte oplever i forbindelse med vagter.
Store besparelser - lille investering
Plus Dækning-løsningen kan på nogle nationale SINE/TETRA-markeder give store
besparelser på beredskabernes budgetter.
Med en lille investering i IHM Plus Dækning
opnår man samme dækning som ved større
traditionelle løsninger - og undgår tilmed
abonnementsomkostninger.
.
Læs mere om IHM Statuspanel på
www.ihm.dk.

SOLIDE REFERENCER
I mere end 35 år har vi leveret kontrolrumsløsninger
til beredskaber og den maritime sektor, herunder
offshore branchen. Derfor ved vi hvad vi snakker om,
vi kender faldgruberne og kan rådgive jer om hvad
der er vigtigt at tage højde for til netop jeres behov.

• POCSAG-gateway
• IHM Statuspanel
• Personsøgere

Vores kunder findes i Skandinavien, Asien og
Mellemøsten, og samarbejderne er tætte. Vi lytter til
vores kunder, så vi kan være på forkant med behovene - både i dag og på sigt.
Se referencer og cases på www.ihm.dk

Alarmmodtagelse af AIA-alarmer via:
• Personsøgere
• Statuspanel
• Tekstbeskeder
• Repetition på udsendelse af alarmer
• Serviceaftale med 24/7-support året rundt

www.ihm.dk

