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För dig som anställd

PRO för företag

Så fungerar det

Larmcentral, polis och väktare

Ljudupptagning i realtid

Distribuera en enhet per anställd

När du aktiverar din Plegium-enhet (spray/larmknapp) skickas din live-position via SMS till företagets gemensamma nödkontakter (t.ex. 
säkerhetsansvarig och butikschef), samt till dina personliga nödkontakter. Om ni valt att ha uppkoppling till larmcentral, skickas utöver detta även 
en signal till en certifierad larmcentral som agerar enligt instruktioner som ni och larmcentralen kommit överens om. Den vanligaste instruktionen 
är att larmcentralen ringer tillbaka till den som larmat, samt larmar 112 och/eller väktare. 

Med hjälp av ljudupptagning i realtid, som nås via samma SMS-länk som live-positionen, kan nödkontakter och larmcentral höra vad som pågår 
och på så sätt snabbt skapa sig en bättre uppfattning om vilken hjälp som behövs. Ljudupptagningen kan även användas av polis och väktare för 
att avgöra behovet av utryckning. Att polis eller annan utryckningstjänst kommer till platsen kan aldrig garanteras av varken Plegium eller 
larmcentralen, utan detta avgörs baserat på varje enskild situation och belastning just då. Väktarutryckning blir därför ett viktigt komplement. 

Om ni som företag redan har ett avtal med ett väktarbolag är det detta som kontaktas av larmcentralen vid larm och då gäller det pris ni redan 
betalar för en väktarutryckning. Om ni däremot saknar avtal med ett väktarbolag kan detta enkelt tecknas via Plegium. Uppskattad kostnad per 
väktarutryckning är ca 1800 SEK. 

Ladda ned Plegium-appen, välj ”aktivera abonnemang” 
och logga in med ditt mobilnummer

Parkoppla din enhet och mobil via Bluetooth inuti
Plegium-appen

Lägg till eventuella personliga nödkontakter

Larma nödkontakter och larmcentral med ett enkelt 
knapptryck på din enhet eller i appen

Hjälp kommer via polis och/eller väktare eller annan 
räddningstjänst

Enheter kopplas till respektive anställds
mobiltelefon och kan enkelt uppdateras eller 
bytas ut när som helst under perioden

Ställ in gemensamma och individuella
nödkontakter och larminstruktioner

Hantera enheter och användare enkelt direkt 
i appen eller via webben

Alltid 4 års laddfri batteritid

Enkel installation och administration i appen

Kompatibelt med samtliga Plegium-produkter

Larmar polis, väktare och
nödkontakter med ett knapptryck

Automatiska telefonsamtal och 
SMS med live-positionering

90% lägre pris jämfört med andra personlarm

Medlemspris 
Med uppkoppling till larmcentral: 49 kr/mån
Utan koppling till larmcentral: 29 kr/mån


