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Wij beveiligen mensen
Altijd verzekerd van hulp bij agressie, geweld of calamiteiten, waar u ook bent!

Het X-Guard concept
X-Guard biedt persoons beveiliging aan waar en wanneer u dit ook
nodig zou kunnen hebben. Het proces is net zo eenvoudig als het
bestellen van een Taxi of Pizza via een app.
Met de X-Guard alarm app staat u altijd in verbinding met de juiste
hulpverlening. Deze hulpverlening kan bestaan uit, collega’s/ BHV’ers
beveiligingsbedrijven of landelijke hulpdiensten zoals de politie, gezamenlijk
onze guards. Hieronder leest u in vier eenvoudige stappen hoe het systeem
werkt.

Exacte locatie bepalen
Met behulp van zowel GPS als IPS is X-Guard als enige in staat om altijd uw
locatie te bepalen. Dit kan zowel buiten als binnen, zelfs tot op verdieping- en
kamer niveau nauwkeurig.

Lees meer: x-guard.nl/545

Man down
Als de X-Guard app in ‘risico modus’ staat, maakt de app automatisch alarm in
geval er niet voldoende beweging gedetecteerd wordt. De app maakt ook
automatisch alarm als de mobiele telefoon stuk gaat of vernield wordt.

Lees meer: x-guard.nl/540

Alarmeren
Na het maken van een alarm via de alarmknop, die ook werkt als uw scherm
vergrendeld is, luistert de centralist van de alarmcentrale gelijk mee ter
veriﬁcatie. Terwijl er wordt meegeluisterd is de hulpverlening al onderweg, zo
bent u altijd verzekerd van hulp.

Lees meer: x-guard.nl/543
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De juiste opvolging
X-Guard verzekert u altijd van de juiste opvolging bij een alarm.
Niet alleen de exacte locatie van het alarm is bekend, ook de exacte locatie
van de hulpverleners (opvolging) is bekend. Op deze manier kan X-Guard altijd
dynamisch de juiste hulpverlener(s) aansturen. Zowel bij alarmen naar de
alarmcentrale als bij onderlinge alarmen.

Lees meer: x-guard.nl/546

Rapportage
X-Guard vindt het belangrijk dat u inzicht heeft in goed functioneren en
gebruik van de app. Dankzij de adequate rapportage kunt u inzien wie,
wanneer de app gebruikt heeft en welke alarmen er gemaakt zijn. Zo heeft u
ten alle tijden inzicht in het gebruik van de app.

Lees meer: x-guard.nl/547
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