NC-ProtectTM: DE LONE WORKER PROTECT OPLOSSING
Smart sensoring.

Zijn er in jouw bedrijf medewerkers die vaak alleen
of onder risicovolle omstandigheden werken?
Dan komen de volgende uitdagingen je vast bekend
voor:
• Hoe bewaak ik de veiligheid van
mijn medewerkers;
• Voldoe ik aan alle ethische en wettelijke
verplichtingen en regelgeving;
• Hoe verhoog ik het vertrouwen van mijn
medewerkers en daarmee de tevredenheid;
• Hoe kan ik kosten/fte’s besparen?
Denk daarbij aan bewakers die op ronde zijn,
engineers die een controleronde in een fabriek lopen
of medewerkers die in een mogelijk gevaarlijke situatie
moeten werken (in de zorg, industrie of bij de lokale
overheid).

WAT KAN NC-PROTECT HIERIN VOOR JOU
BETEKENEN?
NC Protect is een app waarmee een actuele
smartphone een persoonlijk beveiliging
device wordt: wanneer een mogelijk gevaarlijke
situatie wordt waargenomen, start Nerve Centre op
basis van het NC Protect signaal een alarm.
De app kan de veiligheid van de gebruiker op 3
manieren in de gaten houden:

Met de on-board sensors van de smartphone kan de
app de volgende veiligheidsindicatoren waarnemen:
1.
2.
3.
4.

vrije val van meer dan een instelbare hoogte;
no-movement (geen beweging);
impact groter dan een bepaalde waarde;
en een draaihoek groter dan een gegeven
waarde (als de gebruiker bijvoorbeeld onwel
is geworden).

Safety check-in timer.
Wanneer de timer wordt gestart, wordt de gebruiker
elk interval gevraagd zijn/haar veiligheid te bevestigen.
Reageert de medewerker niet, dan is er mogelijk een
gevaarlijke situatie ontstaan en start NC Protect een
alarm in Nerve Centre. Deze timer is geschikt voor
organisaties die willen dat hun medewerker
een kwartiers melding doet, bijvoorbeeld voor
medewerkers die ’s avonds alleen op inspectie door
grote gebouwen gaan of alleen op een zorg-afdeling
werken.
Een ‘panic button’ om handmatig alarm te slaan in
geval van nood.

ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN VOOR
LONEWORKERS
Naast NC-protect biedt New Bridges ook andere
oplossingen voor Persoonlijke en Man-down
alarmering:
o
o
o

Alarmering App met knop op de smartphone
Alarmering App met externe drukknop
Dedicated device (TMT250)

Een greep uit onze referentie klanten

WAT GEBEURT ER ALS ER EEN ALARM
GESTART IS?
Als een alarm is gestart:
• wordt het alarm, inclusief de locatie (GPSWiFi, BLE), doorgestuurd naar Nerve Centre.
• Het toestel geeft een alarmtoon (piep).
• Het alarm kan worden gestopt door in de app
te bevestigen dat de gebruiker veilig is.

Voorkom loze alarmen
Om loos alarm te voorkomen wordt in een situatie
waarin NC Protect een mogelijk gevaar ziet eerst
een voor-alarm gestart. De gebruiker kan in zo’n
situatie aangeven dat er niets aan de hand is.
Reageert de gebruiker niet, dan slaat NC
Protect alarm.

Met NC-Protect kies je voor maximale controle en kun
je vertrouwen op snelle alarmering waardoor je direct
kunt handelen bij calamiteiten.

Benieuwd wat NC-Protect voor jouw organisatie kan
betekenen? Neem dan contact met ons op via
telefoonnummer 088 6600333 of kijk op
https://www.nervecentre.nl/nc-protect/

