
For a safer and smarter world

Kunnallisen tai valtiollisen laitoksen 
käyttöpäällikkönä tai suuren kiinteistön 
omistajana olet usein vastuussa rakennusten 
turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Vaatimuksia 
on asetettu niin sisäilmastolle kuin muillekin 
tekijöille. Koska valvottavaa on paljon, on hyvä, 
että markkinoille on tullut erilaisia älylaitteita, 
jotka helpottavat työntekoa. Savuilmaisimet, 
hälytyslaitteet ja anturit ovat hyviä esimerkkejä 
apuvälineistä, jotka auttavat suojelemaan 
ihmishenkiä ja omaisuutta. Mutta pystytkö todella 
valvomaan, että järjestelmät toimivat?

Jos vikoja järjestelmissä ei havaita ja korjata 

ajoissa, viat voivat aiheuttaa ikäviä seurauksia. 
Tästä syystä järjestelmiä on tärkeää pystyä 
valvomaan vuorokauden ympäri. Tämä onnistuu 
AddView-ratkaisun avulla. 

AddSecuren AddView-palveluun voidaan 
kirjautua joko verkkoselaimella tai sitä voidaan 
käyttää iOS- ja Android-mobiililaitteille 
ladattavalla sovelluksella. AddView on 
suunniteltu erityisesti yrityksille, kunnille 
ja muille organisaatioille, joiden vastuulla 
on useita kiinteistöjä. Palvelun avulla saat 
nopeasti käsityksen laitteiden toiminnasta 
ja mahdollisista poikkeamista. Näin voit 

AddSecure AddView
Kiinteistöösi on todennäköisesti asennettu useita hälyttimiä, 
kuten murto-, palo- ja hissihälyttimiä, ja kenties myös muita 
hälytyslaitteita. Niiden valvontaan kuluu yleensä paljon aikaa, 
eikä laitteiden toiminnasta saa helposti hyvää yleiskuvaa. 
AddView-palvelusta näet yhdellä silmäyksellä kaiken tarvittavan. 
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ripeästi korjata laitteiden viat ja siten suojella 
ihmishenkiä ja omaisuutta tai varmistaa 
keskeytyksettömän tuotannon.

Helppokäyttöinen
AddView on erittäin käyttäjäystävällinen. 
Palvelu ei vaadi asentamista, vaan voit 
kirjautua siihen helposti verkkoselaimessa tai 
mobiilisovelluksessa. Kokemustemme mukaan 
asiakkaamme käyttävät palvelua ahkerasti.

Mukautuva
Palvelun mukauttaminen tarpeisiisi sopivaksi 
onnistuu helposti. Voit päättää, miten hälytykset 
käsitellään ja kuka ne käsittelee. Käyttöoikeudet 
on mahdollista antaa niin työntekijöille kuin 
palveluntarjoajille. Voit myös luoda omia 
käyttäjäryhmiä hälytyksiä ja muita ilmoituksia 
varten ja määritellä, milloin ryhmän jäsenet 
saavat ilmoituksia. 

Reaaliaikainen seuranta
AddView mahdollistaa kaikkien 
hälytysjärjestelmien reaaliaikaisen seurannan ja 
kirjaa kaikki hälytykset ja vikailmoitukset. Tämän 
ansiosta voit helposti seurata ja dokumentoida 
toiminta-aikoja ja korjata mahdolliset 
toimintahäiriöt.

Älykäs ja kattava
AddView-palvelussa voit tarkastella laitteita 
ja niiden toimintaa kartalle merkittynä. Lisäksi 
palvelu tarjoaa käyttöösi lukuisia muita älykkäitä 
toimintoja.
  
Voit esimerkiksi:
• Syöttää oman kuvauksen lähettimen 

sijainnista sekä muita tärkeitä tietoja
• Asettaa hälyttimen huoltotilaan esimerkiksi 

lähettimen tai järjestelmän kunnossapidon 
ajaksi

• Tarkistaa lähettimen signaalin 
voimakkuuden

• Luoda omia hälytinryhmiä, kuten ”Hissit”, 
”Koulut” ja ”Sairaalat”, helpottamaan 
valvontaa

• Liittää tärkeitä dokumentteja 
(ilmoitusluettelot, palveluntarjoajien 
yhteystiedot, kytkentäkaaviot jne.)

• Ohjata relelähtöjä (kytkeä valot ja 
lämmityksen päälle tai pois päältä, avata  
tai lukita ovia jne.)
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AddView-palvelun avulla  
voit valvoa tehokkaasti 
kaikkia hälytyslaitteita

Palohälytys

Murtohälytys

Pelastuspalvelu

AddView
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