
9SOLUTIONS 
Henkilökuntasi turvaksi
Paikantava henkilöturvaratkaisu erilaisiin työympäristöihin 
sekä yksin työskentelevän turvaksi.

9Solutions Oy on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien toimittaja. 
Tarjoamme kehittyneimmät teknologiaratkaisut turvallisen työympäristön tueksi.



Uhka- ja vaaratilanteet ovat työturvallisuusriski, joita on vaikea ennakoida, mutta varautua niihin voidaan. 
 
9Solutions on monipuolinen ja paikantava henkilöturvaratkaisu. Sen avulla henkilökunta voi työskennellä turvallisesti sekä 
sisällä että ulkona ja apu löytää nopeasti perille, kun sitä tarvitaan.

Takaa turvallinen työympäristö

"Henkilökohtaisten turvapainikkeiden ansiosta voimme työskennellä vapaammin ja mennä 
minne vain tiloissamme. Jokaisella on työvuorossa myös puhelin, josta näkee hälytykset ja 
voi lähteä suoraan avuksi tilanteeseen."
  Antto Korkala, sairaanhoitaja 
   OYS Verso - Vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus

Mobiilisovellus

kertoo hälytyksen tarkan 
sijainnin auttajalle

Kannettavat turvapainikkeet 

tuovat turvaa paikasta riippumatta

Reaaliaikainen paikannus

kertoo hälytyksen tarkan sijainnin 
sisä- ja ulkotiloissa

Poistumistieovien ohjaus 

avaa ja sulkee ovet auto-
maattisesti hälytystilanteessa

Sertifioitu hälytyskeskus  

Hälytysten ohjaus ulkopuolisiin 
hälytyskeskuksiin

Kuva- ja puheyhteys

mahdollistaa hälytystilanteeseen 
nopean reagoinnin



Luotettava ja monipuolinen henkilöturvaratkaisu turvallisen 
työympäristön tueksi

Apua nappia painamalla 
Langattomat turvapainikkeet kulkevat aina mukana. 
Niillä on mahdollista hälyttää apua paikasta riippumatta.

Tarkka hälytyksen paikannus
Järjestelmä välittää auttajalle aina reaaliaikaisen tiedon 
hälytyksen sijainnista sekä ulko- että sisätiloissa. Näin 
apu löytää nopeasti perille.

Tehokas viestintä
Hälytykset voidaan ohjata henkilökunnan 
matkapuhelimiin tai työasemiin, vartijoille tai 
ulkopuoliseen hälytyskeskukseen asiakkaan tarpeista 
riippuen. 

Luotettava
Taustajärjestelmä valvoo laitteiden toimintaa 24/7 ja 
ilmoittaa automaattisesti mahdollisista vikatilanteista.

Monipuolinen
Modulaarinen järjestelmä skaalautuu ketterästi 
tarpeidesi mukaan ja se voidaan yhdistää myös muihin 
turvajärjestelmiin ja -ratkaisuihin.

Paikantavalla henkilöturvaratkaisulla varmistat henkilökunnallesi nopean avun saannin tarvittaessa.

"Merkittävimmät valintakriteerit turvateknologialle ovat olleet toimintavarmuus, moni-
puoliset ominaisuudet, integraatiomahdollisuus muihin järjestelmiin ja kokonaisuuden 
edullisuus. 9Solutions-järjestelmän avulla on aikaansaatu toimiva kokonaisuus."
  Esa Aaltonen, kehittämispäällikkö 
   Jyväskylän kaupunki



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

Toimintavarma järjestelmä, 
vaivaton ylläpito

Oulu
Elektroniikkatie 2
90590, Oulu

Helsingborg
Redaregatan 48 
252 36 Helsingborg

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

Henkilöturvaratkaisu sinun tarpeisiisi
Toteutamme henkilöturvaratkaisut kaiken kokoisiin tarpeisiin ja suunnittelemme parhaan mahdollisen 
ratkaisun aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ota yhteyttä, niin keskustellaan juuri sinun tarpeistasi!

Kumppaneinamme toimivat Suomen suurimmat turvallisuusratkaisujen toimittajat, joiden sertifioidut 
asiantuntijat tarjoavat paikallista palvelua koko Suomen laajuisesti.


