Veelzijdig toepasbaar
Of het nu om persoonlijke risico’s of gevaarlijke situaties gaat:
met de My-Bodyguard kunt u in de meeste gevallen erger
voorkomen. Via de GSM-verbinding die direct na het alarm
wordt opgebouwd, kunnen hulpdiensten het slachtoﬀer op de

SecurityCare

hoogte stellen van hun komst, geruststellen en nadere informatie
over de situatie inwinnen. Niet alleen industriële bedrijven,
maar ook veel dienstverleners in de zorg rekenen de MyBodyguard tot de basisuitrusting van hun personeel om veilig te
kunnen werken.

Ruimte voor sticker/stempel reseller:

Voor meer informatie of een vrijblijvend advies:
Security Monitoring Centre B.V. (SMC)
Hoog Kellenseweg 2
Postbus 6183, 4000 HD Tiel
Tel. : 0344-678452
Fax : 0344-678455
E-mail : securitycare@smc-alarmcentrale.nl

www.smc-alarmcentrale.nl

My-Bodyguard:
hulp altijd dichtbij

Zo werkt de My-Bodyguard
De My-Bodyguard is een uiterst compacte zender die u altijd
bij u kunt dragen en waarmee met één druk op de knop alarm
geslagen kan worden. In de zender zit tevens een GPS-ontvanger
die de positie van de drager tot op vijf meter nauwkeurig
bepaalt. Wanneer u in een benarde situatie belandt, kunt u met
één druk op de knop uw positie samen met het alarmsignaal
versturen naar de SMC AlarmCentrale. Bovendien bevat de My-

Sleutelrol voor SMC

Bodyguard alle elektronica voor het opbouwen van een GSM-

De veiligheid die de My-Bodyguard biedt is het resultaat van

verbinding. Met de My-Bodyguard laat u niet alleen weten dat u

een samenwerking tussen microtechniek en professionele

in nood verkeert, maar ook waar u zich precies bevindt zodat de

beveiliging. Onze centralisten zijn vierentwintig uur per etmaal

hulpverleners u altijd kunnen traceren.

alert op signalen van de My-Bodyguard. Zij zien meteen
waar het signaal vandaan komt en treﬀen vervolgens de juiste

Industriële arbeid is vaak niet van risico’s ontbloot.
Wie op een afgelegen plek zulke arbeid verricht, moet
direct hulp van collega’s of een bedrijfshulpdienst
kunnen inroepen. Collega’s die ’s avonds laat tijdens of
na hun werk nog over straat moeten, zijn helaas niet
altijd veilig. Het is dan een prettig idee als er meteen
gereageerd kan worden op een alarm. Uw mobiele
telefoon is daarvoor niet altijd voldoende. De
My-Bodyguard daarentegen wel.

maatregelen. Welke dat zijn spreekt u van tevoren af. Met de
My-Bodyguard en SMC stelt u uw persoonlijke alarmscenario
op maat samen.
Daarmee wordt de My-Bodyguard een onmisbaar onderdeel
in het veiligheidsbeleid van veel bedrijven. Op grond van de
Arbo-wet behoren werkgevers hun personeel te beschermen
tegen gevaren voor zover stand van techniek en dienstverlening
dat toelaten. De My-Bodyguard in combinatie met onze
alarmcentrale is een ultramoderne manier om risico’s te
beperken.

