ADDVIEW

Driftsansvarlig personell i kommunale- og statlige
institusjoner, eller hos andre store eiendomsbesittere, har ofte ansvar for sikkerhet og vedlikehold av
store bygningsmasser. Det stilles krav til inneklima
og luftkvalitet, fasiliteter og HMS. Det er i det hele
tatt mye å ha kontroll på, og heldigvis finnes det mye
smart teknologi på markedet som gjør jobben lettere.
Tekniske måleverktøy, røykdetektorer og alarmanlegg er
gode eksempler på hjelpemidler som brukes for å beskytte
liv og eiendom. Men har du kontroll på at systemene dine
faktisk fungerer?
Feil på systemer og varslingsanlegg som skal beskytte
mennskeliv og samfunnskritiske funksjoner kan få

fatale konsekvenser om de ikke blir detektert og
utbedret. Derfor er det er viktig å ikke la de tekniske
hjelpemidlene bli en hvilepute, men å ha kontinuerlig
oversikt på systemene dine. Med AddView får du full
kontroll på dine alamsendere ved hjelp av enkle grep.
AddView er en webbasert tjeneste spesielt tilrettelagt
for bedrifter, kommuner og organisasjoner med store
eiendomsmasser. Tjenesten brukes som et presentasjonsog behandlingssystem for alarm- og driftsovervåking,
og gir deg en samlet oversikt over status, hendelser
og eventuelle avvik på anleggene dine. Dette gjør det
mulig å hurtig utbedre feil på alarmanleggene som
skal sikre liv, verdier eller produksjon.
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Lett å bruke
AddView er meget brukervennlig. Tjenesten krever
ingen installasjon, og du logger deg ganske enkelt inn
via en nettleser. Vår erfaring tilsier at løsninger som er
lette å bruke også blir brukt.

Oversiktlig og smart
I applikasjonen kan du også se lokasjonen på
anleggene dine presentert i et kart, med tilhørende
driftsstatus. I tillegg er det en rekke andre smarte
funksjoner. For eksempel kan du:

En fleksibel løsning
Det er enkelt å tilpasse tjenesten etter dine behov,
og du bestemmer selv hvordan alarmmeldingene
skal håndteres, og av hvem. For eksempel kan
du gi tilgang til andre, både eget personell og til
servicepartnere på forskjellige nivåer. Du kan også
lage egne varlingslister for alarmer, for eksempel
tidsstyrt eller etter behov.

• Legge inn egen beskrivelse av senderens plassering,
samt annen viktig informasjon
• Sette alarmsenderen i servicemodus (feks. hvis det
gjøres vedlikehold av sender eller anlegg)
• Holde oversikten på antennesignal
• Lage alarmsendergrupper for bedre oversikt, for
eksempel ”Heiser”, ”Skoler”, ”Sykehus” osv.
• Legge til alle relevante dokumenter (varslingslister,
kontaktdata for service partnere, koblingsskjema 		
osv.)
• Ha mulighet for styring av releeutganger (skru av
og på lys og varme, åpne eller lukke porter m.m)

Enkelt å dokumentere
I tillegg til å gi deg oversikt over alarmanleggene dine
i sanntid, logger AddView også alle utløste alarmer
og feilmeldinger. Det gjør det enkelt for deg å
dokumentere oppetid og avdekke eventuelle
systemforstyrrelser.
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Med AddView får du full kontroll på alle dine alarmer.
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