
9SOLUTIONS 
Henkilöturvaratkaisu
Kokonaisvaltainen paikantava turva- ja viestintäratkaisu

9Solutions Oy on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien sekä 
älykkäiden hoivaratkaisujen toimittaja. Tarjoamme kehittyneimmät teknologiaratkaisut 
turvallisen ja laadukkaan hoidon tueksi.



Uhka- ja vaaratilanteet ovat työturvallisuusriski 
joita on vaikea ennakoida, mutta varautua niihin 
voidaan. 
 
9Solutions-henkilöturvaratkaisu on kokonaisvaltainen 
turva-, viestintä-, ja kulunhallintajärjestelmä, jonka avulla 
henkilökunta voi työskennellä ja liikkua turvallisesti 
sekä sisällä että ulkona. Langattomat turvapainikkeet 
kulkevat aina kätevästi mukana ja paikannuksen ansiosta 
apu on nopeasti siellä missä sitä tarvitaan. Ratkaisuun 
voidaan kytkeä lisäksi muun muassa kameravalvonta ja 
automaattinen valonohjaus.

Takaa turvallinen työympäristö

"Yksinkertaista ja helppoa.   
 Suosittelen kaikille päivystys-
 poliklinikoille."
  Jarmo Lohela, sairaanhoitaja
 Oulun Yliopistollinen Sairaala

Kameravalvonta 

Videovalvontajärjestelmästä 
voidaan tuoda livevideoku-
vaa hälytystilanteesta mat-
kapuhelimiin tai työasemiin

Tarkka ja jatkuva-aikainen 
paikannus mahdollistaa 
nopean avun saannin

Älykäs kulunhallinta

Kulkuoikeuksien määrittäminen 
alue- ja käyttäjäkohtaisesti

Kannettavat ja kiinteät 
turvapainikkeet 

Välittävät paikkatiedolla va-
rustetun lisäapupyynnön tai 
hälytyksen vaaratilanteessa

Mobiilisovellus  

Välittää tarkalla sijaintitiedolla 
varustetun tukipyynnön sekä 
ulko- että sisätiloissa

Automaattinen valonohjaus

Järjestelmällä voidaan auto-
matisoida erilaisia valais-
tustilanteita turvallisuuden 
lisäämiseksi



Jatkuva-aikainen paikannus lisää turvallisuutta

Tehokas viestintä 
ja hälytysten hallinta

Tieto hälytyksestä sekä 
sen tarkka sijaintitieto 
ohjataan tehokkaasti oikeille 
henkilöille, jotta apu olisi 
nopeasti saatavissa.

Hälytykset voidaan ohjata 
henkilökunnan tai vartijan 
matkapuhelimiin tai 
työasemiin.

Hälytykset voi lisäksi ohjata 
ovivaloihin, käytävänäytöille 
sekä tarvittaessa 
ulkopuolisiin järjestelmiin ja 
hälytyskeskuksiin.

9Solutions-henkilöturvaratkaisu sisältää kattavan valikoiman vaativiin käyttötarpeisiin kehitettyjä tuotteita. Laitteet ja 
käyttöliittymät ovat helppoja ymmärtää ja käyttää. Mobiilit ja langattomat ratkaisut mahdollistavat tehokkaan viestinnän 
ajasta ja paikasta riippumatta sekä tilojen muuntojoustavuuden. 

Taustajärjestelmä valvoo laitteiden toimintaa jatkuvasti ja ilmoittaa automaattisesti mahdollisista vikatilanteista. 
Ratkaisuun voidaan myös yhdistää monenlaisia turvalaitteita ja -järjestelmiä. Se on räätälöitävissä ja skaalautuu ketterästi 
tarpeidesi mukaan.

Kokonaisvaltainen, Helppokäyttöinen ja luotettava ratkaisu  

• Tarkka ja jatkuva-aikainen paikannus
• Reaaliaikainen tiedonkulku
• Kustannustehokas asennus ja nopea käyttöönotto
• Helppo käyttää ja vaivaton ylläpitää
• Älykäs hälytysten ohjaus
• Muuntojoustava ratkaisu

9Solutions-henkilöturvaratkaisu välittää nopeasti tarkan 
sijaintitiedon hälytyksestä, mikä mahdollistaa nopean 
reagoinnin ja nostaa henkilöturvallisuuden tasoa. 

Jatkuva-aikaisen paikannuksen ansiosta hälytystilanteessa 
voidaan myös seurata missä henkilö liikkuu, mikä 
nopeuttaa avun saantia uhkaavassa tilanteessa.



Basic Standard Premium Premium 5+

Järjestelmän toiminnan tekninen valvonta 24/7

Helpdesk-tuki 24/7

Tietojen varmuuskopiointi

Automaattiset tietoturvapäivitykset

Aina ajantasainen ohjelmistoversio

Ohjelmiston ylläpito 

Rajaton määrä järjestelmän käyttäjiä

Turvanappien paristonvaihto
(kiinteiden laitteiden paristojen vaihto sopimuksen mukaan)

Langattomien turvanappien elinikäinen takuu

Viiden vuoden takuu kaikille komponenteille

Kattavat palvelupaketit:  toimintavarma järjestelmä, vaivaton ylläpito

Oulu
Elektroniikkatie 2
90590, Oulu

Vantaa
Teknobulevardi 3-5
01530, Vantaa

Helsingborg
Järnvägsgatan 7 
25224, Helsingborg

Lue lisää 
tai ota yhteyttä
www.9solutions.com • myynti@9solutions.fi


