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ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΊΖΕΙ 

� Tο 2016 ενσωματώσαμε το iAlert GUARD στις περιπολίες της NETIZEN 
SECURITY 

Με τον τρόπο αυτό πετύχαμε …

� Τον γεωγραφικό & τον χρονικό  έλεγχο του φύλακα που εκτελεί την 
υπηρεσία του

� Επίσης επιβεβαιώθηκε ο χρόνος παραλαβής της βάρδιας από κάθε 
φύλακα 

� Οργανώθηκε το πλάνο επισκέψεων στο 100% 



� Το ΚΔΣ επιβεβαιώνει το γεγονός με συνέπεια  
24x7

� Ταχύτατη δρομολόγηση διαδικασιών για την 
επίλυση κάθε περιστατικού

� Αρχειοθέτηση των γεγονότων για 1 έτος 
� Ο τελικός πελάτης έχει πρόσβαση στα 

δεδομένα του On Line

REALVIEW CRM4security 
Λογισμικό Διαχείρισης Γεγονότων



iAlert FACILITY 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  &  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

� Τοποθέτηση TAG (QR, Nfc) στα σημεία που χρήζουν τακτικής 
επίσκεψης ή συντήρησης ή και ελέγχου ορθής λειτουργίας.

� Αποτύπωση της ροής εργασιών του προσωπικού σε 
πραγματικό χρόνο

� Αποτύπωση ζημιών με χρήση κάμερας και αποθήκευση 
γεγονότος στη βάση δεδομένων

� Με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό τους, μπορούν να 
ενημερώσουν για τη κατάσταση τους και να δεχθούν άμεση 
βοήθεια από το Κ.Δ.Σ.



� Ιατρική Μέριμνα

� Εύρεση ιατρού ή φαρμακείου

� Σύστημα Ειδοποιήσεων

� Alert button



iAlert PLUS 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  &  ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

� Με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό, μπορούμε να 
ενημερώνουμε για τη κατάσταση μας και  μπορούμε να δεχθούμε 
άμεση βοήθεια

� το ΚΔΣ ξέρει ποιο είναι το σημείο μας στον χάρτη, ποιον θα 
ειδοποιήσει και τι ακριβώς έχουμε ζητήσει

� Μπορούμε να βρούμε ιατρό ή φαρμακείο και να καθοδηγηθούμε 
μέσω χάρτη στο κινητό μας.

� Μπορούμε να ειδοποιηθούμε για σημαντικά γεγονότα  και φυσικές 
καταστροφές.

…κόστος ? 5€  σε μηναία συνδρομή , 19€ ετήσια



ΝΕΤΙΖΕΝ SECURITY – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

� Μέριμνα ασφάλειας και ζωής

� Ο τελικός πελάτης έχει ένα προσωπικό Κ.Δ.Σ. στη διάθεσή του

� To Κ.Δ.Σ. έχει άμεση πρόσβαση στην Ιατρική μέριμνα



Τεχνολογία για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ Προσώπων και Περιουσίων

Ευχαριστούμε !!
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