Tillsammans för ökad trygghet

Intrasenze Foundation

Intrasenze (Publ) AB

Stiftelsens ändamål är – att genom ägandet av Intrasenze (Publ) AB säkerställa att

Intrasenze (Publ) AB utvecklar lösningar som skapar samhällsnytta.

kunderna äger sin egen lösning – samt agera katalysator för individer, företag och

Vi erbjuder vår egen patentsökta app UAN-Safe™ som distribueras online

organisationer som vill bygga ett tryggare och mer resurseffektivt samhälle.

eller via lokala återförsäljare. Appen finns hos Google Play och App Store.

United Action Network™

UAN-Safe™

United Action Network™ (UAN) är ett öppet community som kan liknas

UAN-Safe™ är en en patentsökt molnbaserad larmcentral som erbjuder

vid sociala medier. Företag, organisationer och privatpersoner delar på

larmtjänster och kommunikation mellan uppkopplade enheter och användare

lösningen och bidrar på olika sätt till ett tryggare samhälle.

i säkra nätverk. En modern och skalbar säkerhetslösning som enkelt kan
integreras med befintliga larmsystem till fasta priser.

United Action Network
Gör ditt område till en tryggare plats
United Action Network (UAN) är ett community skapat för alla som vill bidra till ett tryggare och
säkrare samhälle. Medlemskap i UAN möjliggör effektiv samverkan mellan alla medlemmar.
Tillsammans förebygger vi kriminalitet, informerar eller varnar varandra
om faror eller tar del av incidenter i specifika områden.
Medlem blir man genom att ladda ned appen UAN-Safe™ från AppStore eller Google Play.

ar desto
Ju fler medlemm
effekt!
större nytta och

En molnbaserad larmcentral för alla
Hur UAN-Safe inkluderas i samhällsnyttan

112

UAN bygger på att alla i samhället skall kunna ta del av, hjälpa till eller informera

UAN-Safe

om pågående händelser i sin direkta närhet. Genom att lokalisera var och när ett

Larmcentral

larm går, eller att larma själv – kan man genom appen UAN-Safe anropa både
räddningstjänst, lokala väktare eller andra UAN medlemmar till en specifik plats.

UAN-Safe™

UTGÅENDE LARM
IP-Router

Andra Enheter

Brandlarm
Dörröppning
Kameralarm

Larm kan skickas från en ansluten medlem genom appen – eller
genom ett befintligt larmsystem som kopplas upp mot UAN-Safe
kompatibel router.

Överfallslarm
Driftlarm
Säkerhetssystem

SENSOR

UAN-SAFE

IOT ENHET
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UAN-Safe ekologi
Ta emot larm eller varningar

RÄDDNINGSTJÄNST

Genom appen tar man emot anrop från både medlemmar och uppkopplade enheter. Inkommande larm eller notiser går till auktoriserade
användare som konfirmerar, delar eller avbryter inkommande larm
genom appen. Alla larmtyper innehåller geografisk position och

ALLMÄNHETEN

lösningen fungerar lokalt som globalt.
UAN-Safe™

INKOMMANDE LARM
SOS 112 Nödsituation
Larm från Nätverk
Larm från Enhet

E-MAIL
PUSH NOTIFIKATION

Larm från Safe Assist
Larm från Larmknapp

AVLARMA

Publikt Larm
ANSVARIG
MOTTAGARE AV LARM

SKICKA VIDARE

Tryggare närområde – snabbare reaktion

UAN-Safe
112

När det händer något, låt alla veta i tid.
Vår lösning är byggd för att hantera alla typer av larm – från alla typer av användare

Larmcentral
Räddningtjänst

eller uppkopplade IOT enheter. I dagsläget fungerar UAN-Safe med allt från portlås

Samverkan

till brandlarm, och alla som använder appen kan således ta del av larmen i samma
ögonblick som de registreras.

NÖDSITUATION

Trygghet

PUBLIKA LARM

ADMIN NÄTVERK
ANSLUTEN MEDLEM

Väktare

NÄTVERKSLARM

ANSLUTEN MEDLEM

Skapa nätverk

UAN Back Office

Samla enheter och medlemmar på samma
plats sparar både pengar och tid

• Statistik
• Användarkonton
• Kundhantering

P

PRIVATA NÄTVERK Koppla upp så många enheter som önskas.
Fördela ansvar, larmmottagare och platser. Osynligt och går inte

• Enheter
• Nätverk

att hitta utan medlemskap i nätverket. Kräver inbjudan.
Op

ÖPPNA NÄTVERK Sökbart och syns på kartan.
Medlemmar behöver ansöka om att få gå med.
Obegränsat antal administratörer.

Pu

UAN-Safe App

PUBLIKA NÄTVERK Öppet och gratis att gå med för alla.
Bästa nätverkstypen för arenor, kommuner och organisationer.

• Ta emot och skicka larm
• Skicka varningar och notiser
• Skapa eller gå med i nätverk
• Lokalisera incidenter
• Aktivera Safe Assist

ANSVARIG LARMMOTTAGARE

SAFE ASSIST

ANSLUTEN FAMILJ

DITT NÄTVERK – DIN DATA Alla larm, incidenter
och kommunikation ägs och kontrolleras av den
som startar nätverket. Krypterat och säkert.

Modern trygghetslösning
som gynnar samhället

Anslutna fastigheter
Inbrott, brand eller nödsituationer
Fastighet som kopplats mot UAN-Safe skickar larm genom en kompatibel router.
Boende i området ansluter sig till UAN-Safe för att ta del av larm eller andra händelser i sin direkta närhet.

KÄLLARUTRYMMEN

PRIVATA BOSTÄDER

Inbrottslarm
Brandlarm
Driftlarm
Grannsamverkan
ENTREDÖRR
TVÄTTSTUGA

UAN-Safe i samhället
Vem och vilka tar del av larmen
Larm och händelser skickas antingen inom en förutbestämd radie
från 100 meter – eller inom hela kommunens täckningsområde.
Var man än befinnner sig får man pågående incident skickad till
sig om man har rätt behörighet.

Admin Privat Nätverk

Privata Nätverk
Öppna Nätverk
Publika Nätverk

ANSLUTNA MEDLEMMAR

ANSLUTNA KONTOR

Räddningstjänst 112
Lokal Polis

ANSLUTNA FASTIGHETER

Väktare
ANSLUTNA SKOLOR

rm – alla
Alla typer av la
dare!
typer av använ

Kommuner och regioner

Skolor och universitet

Kommunicera med alla i kommunen.

Skapa nätverk för lärare, elever och föräldrar.

Skapa nätverk för olika behov.

Kommunicera med översättningsfunktion.

Informera lokalt eller i hela kommunen.

Följ barnens position vid ex.vis friluftsdagar.

Samla all samhällsrelaterad information på samma plats.

Ett fåtal nätverk för hela skolans behov.

Skicka pushnotiser inom valda områden.

Ställbara funktioner för alla typer av händelser.

Skapa kanaler för en eller tvåvägsinformation.

Administrera med full kontroll.

Anslut sensorer och larm.

Anslut sensorer och larm.

Personlig användning

Fastigheter

Skapa nätverk för grannsamverkan.

Skapa nätverk med hyresgästerna.

Dela position med familj och vänner.

Kommunicera med översättningsfunktion.

Lokal och global räckvidd.

Följ händelser i alla fastigheter.

Skapa privata nätverk med familj och grannar.

Skapa öppna nätverk med hyresgäster, servicepartners eller besökare.

Dela larm, incidenter och larmsystem med varandra.

Ta emot incidenter och information med översättning.

Var trygga tillsamans.

Utrym byggnader och erhåll position från dem som finns på plats.

Lokalt till globalt och tillbaka
Ett community öppet för alla.
Alla kan skapa sin egen lokala larmcentral och samverka genom att koppla samman
obegränsat antal sensorer och människor i lokala och globala nätverk.
All kommunikation är säker och krypterad.

Maximal framtidssäker kundnytta
Vi kan förbättra alla människors och organisationers trygghet och säkerhet tillsammans. Genom sociala nätverk, delad information och gemensamma tekniska lösningar är detta möjligt.
UAN-Safe är utvecklad för integration med samhällets behov. Våra tjänster uppdateras kontinuerligt och följer med i teknisk utveckling och innovation.
Vi erbjuder en helhetslösning som passar alla användare, både i små grupper och i
stora organisationer eller kommuner.
Vår lösning är byggd för att snabbt kunna integrera med kommande teknologier och
format. Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsten, funktionaliteten och nyttan mot
samhället. Vår smarta hublösning kan koppla upp alla typer av larmutrustning som
kommunicerar via IP teknologi. Vår produkt är byggd och säkrad för framtiden.

Läs mera om oss på www.intrasenze.com

Personlig säkerhet och publik
trygghet i en lösning.

Följ platser, bygg nätverk och
kommunicera oavsett plats,
språk eller nationalitet.
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