
Zorgen dat de boodschap aankomt

De toegenomen flexibiliteit en dynamiek 
die kenmerkend zijn voor de moderne 
werkomgeving, eisen dat communicatie 
sneller, korter en preciezer is. Hoewel 
collega’s misschien bezig zijn in een 
ander deel van uw organisatie, kan 
AlertTrac ze op elk gewenst moment 
bereiken met dringende berichten die 
niet kunnen wachten. Om te zorgen dat 
u het communicatieproces volledig in de 
hand hebt, kunt u om een bevestiging 
vragen en de status van elke verzonden 
alarmmelding volgen.

Nog meer communicatietijd 
besparen

Om nog meer tijd te besparen, kunt u 
vooraf berichten en ontvangers instellen 
voor specifieke alarmmeldingen. Zo 
kunt u voor levensbedreigende situaties 
desgewenst zelfs vooraf spoedteams 
en berichten met specifieke instructies 
instellen. Standaardmeldingen en 

-procedures verminderen het risico 
op menselijke fouten en verbeteren 
de veiligheid op de werkplek en de 
efficiëntie van workflows. Dankzij de 
betrouwbaarheid van AlertTrac hoeft u 
geen waardevolle tijd te verdoen aan 
het opsporen van collega’s om zeker 
te stellen dat ze uw bericht hebben 
ontvangen. Dit levert niet alleen een 
tijdsbesparing op, maar draagt ook bij 
aan een efficiëntere service binnen 
uw organisatie. 

Unite AlertTrac – mensen en 
middelen op het juiste moment 
op de juiste plek krijgen, 
is precisiewerk

 ■ Informeert medewerkers over een 
taak of noodgeval via een mobiele 
alarmmelding

 ■ Levert efficiënt de juiste middelen 
op het juiste moment op de juiste 
plaats

 ■ Minimaliseert communicatiefouten 
en vertraging in de reacties

Unite AlertTrac is een webgebaseerde applicatie waarmee mobiele 
alarmberichten kunnen worden opgesteld om taken door te geven aan 
medewerkers of een spoedteam naar een specifieke gebeurtenis te 
sturen.
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Niet harder, maar slimmer werken

Met Unite AlertTrac kunt u taken zoals ‘voorraad aanvullen’ aanmaken en toewijzen, 
vragen om een inventariscontrole of waarschuwen dat een klant hulp nodig heeft. 
Ook kunt u snel de afdeling Onderhoud waarschuwen ingeval van een storing van 
apparatuur of een productielijn. Met Unite AlertTrac kunt u sneller reageren op 
gebeurtenissen die onmiddellijke aandacht vragen, en bovendien de responstijden 
en de voltooiing van de taak in de gaten houden. Ongeacht uw verzendbehoeften – 
Unite AlertTrac levert de tools waarmee u slimmer kunt werken.

Voordelen

 ■  Zorgt voor snellere responstijd bij 
kritische gebeurtenissen

 ■ Maakt efficiëntere toewijzing van 
schaarse, specialistische middelen en 
kennis mogelijk

 ■ Zorgt voor operationele effectiviteit 
en consequente respons

 ■ Maakt gebeurtenissen traceerbaar 
via een webgebaseerde alarmstatus 
en activiteitenregistratie ten behoeve 
van follow-up

Efficiënt manage-
ment van spoed-
teams

Unite AlertTrac ondersteunt centrale 
verzending aan teams, bijv. BHV- of 
spoedteams in ziekenhuizen. Zodra 
een groepsbericht bij de leden 
van het spoedteam aankomt, zorgt 
responstracering ervoor dat u snel een 
reactie krijgt. Ingeval van een time-
out van een alarmmelding, omdat er 
niet gereageerd wordt of een teamlid 
bezet is, kan de operator een nieuwe 
alarmmelding laten uitgaan naar andere 
medewerkers. Centrale verzending 
ondersteunt de coördinatie onder de 
teamleden en verbetert de algehele 
efficiëntie van de respons.

Gezondheidszorg  
Tijdige communicatie en snellere reactie op behoeften van 
patiënten en bij noodsituaties (zoals reanimatie)

Hospitality
Reactietijden en beveiligingsmanagement 
van gastenservice verbeteren 

Retail 
Klantenservice en  

voorraadbeheer optimaliseren 

Industrie
Inzetbaarheid van apparatuur 
en veiligheid van personeel verbeteren 
door inzet van BHV
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