
Alarmen en beveiliging 
Brandalarmen, Beveiligingssystemen,  
Lift Alarmen, Zwembadalarmen,  
uitgeschakelde alarmen. 

Integratie van VeDoSafe met alle beschik
bare alarmen en beveiligingssystemen voegt 
een extra veiligheidsniveau toe voor personeel 
en gasten. Wanneer verschillende alarmen 
worden geactiveerd, kan VeDoSafe bepalen 

welke personeelsleden gewaarschuwd moeten 
worden en vooraf ingestelde berichten kun
nen dan verzonden worden naar het juiste 
personeel. Krijg inzicht in alarm rapportages 
om te bepalen of er beveiligingslekken zijn 
of veiligheidsstoringen.

Oproepknoppen
Een enkele druk op de knop stuurt een waar
schuwing via VeDoSafe, aan ieder relevant 

personeelslid, met vermelding van waar hulp 
nodig is b.v. vergaderzalen, receptiebalies 
en restauranttafels.

Tablets / Smartphones
Geniet van tweerichtingscommunicatie  
met elk bij VeDoSafe software aangemeld  
apparaat via een webbrowser. Geschikt voor 
gebruikers die constant onderweg zijn zoals 
beveiliging, huishouding of technische 
dienst.
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Alleen de meest efficiënte bedrijven kiezen voor VeDoSafe, een software
oplossing die alle inkomende berichten en alarmen monitort, controleert en 
bewaakt. VeDoSafe is een goed presterende, meertalige en gebruikersvrien-
delijke Windows based software oplossing dat met de mogelijkheid tot het 
faciliteren van een onbeperkt aantal gebruikers. Het is HÉT middelpunt van 
alle communicatie, waaronder het verzenden en ontvangen van berichten, 
alarmen of waarschuwingen van alle afdelingen, apparatuur en medewerkers.
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VeDoSafe allround connectivity pakket

“VeDoSafe brengt alle 
communicatie samen  
op één platform”

VeDoSafe is het middelpuntpunt van alle communicatie, het verbindt talloze apparaten en alarmen.

Oproepsystemen en communicatie oplossingen 
    verbeter uw gastvrijheid, uw service en bereikbaarheid
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Pagers
Berichten kunnen onbeperkt worden verzon
den naar elke alfanumerieke pager op locatie 
met gebruik van VeDoSafe’s QWERTYtoetsen
bord. Deze kosten besparende discrete  
communicatie van apparaten biedt dekking 
op plaatsen waar mobiele telefoons dat niet 
kunnen.

SMS-tekst 
Met de VeDoSafe GSMmodule kunnen  
gebruikers berichten verzenden en ontvangen 
zonder dure mobiele telefoonlijnen en bel
kosten.

Dect telefoons
Deze worden gebruikt om eersteklas service 
te bieden, alleen werkende werknemers te 
beschermen en te genieten van heldere  
communicatie. De DECT telefoon heeft ook 
alle functies van een pager en alarm.

Loneworker
Personeel dat vaak alleen werkt kan direct 
aan VeDoSafe worden verbonden. 
Vooraf ingestelde berichten kunnen worden 

verzonden om te waarschuwen voor een  
probleem of voor een veiligheidslek.

Deurbellen
Wanneer er aan de voordeur wordt aange
beld wordt er een bericht naar de pagers van 
het personeel gestuurd. Het personeel kan 
hier direct op reageren waar zij zich ook op 
dat moment bevinden. Hierdoor kan ook in 
de rustige uren met minder personeel de
zelfde service verleend worden.

Portofoons
Verzendt berichten naar digitale portofoons 
om personeel een doelgerichte en specifieke 
instructie te geven.

Berichten en Alarmeringen
Directe of vooraf ingestelde berichten 
gemakkelijk formuleren met behulp van het 
QWERTYtoetsenbord, communiceer kritieke 
gebeurtenissen, alarmeringen en gegevens 
naar elk eindpunt. VeDoSafe kan terugke
rende en vooraf ingestelde berichten ver
zenden, bijvoorbeeld onderhoudsmeldingen 
of eenmalige berichten. Ook kan VeDoSafe 

waarschuwingen sturen naar individuele 
personen of naar groepen personen via  
verschillende verbindingen. Of het nu gaat 
om een statusupdate of een alarmmelding, 
je kunt erop vertrouwen dat de juiste men
sen de juiste informatie ontvangen.
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De VeDoSafe software brengt  
een zeer breed assortiment van  
apparaten samen zoals: 
·   Pagers
·   Tablets/smartphones
·   Belknoppen
·   Portofoons
·   Deurbellen
·   DECTtelefoons
·   Loneworkers systemen
·   Brandmeldsystemen
·   Beveiligingssystemen
·   Lift alarmen
·   Zwembad alarmen
·   Uitgeschakelde alarmen 

 En vele andere apparaten van derden

Het Dashboard is de startpagina van VeDoSafe en bevat 
alle gebruiksvriendelijke functies voor de gebruiker.
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Kenmerken

Snelle installatie
De Installatiewizard neemt  
gemiddeld 15 minuten in beslag. 
Dit omvat de installatie van 

.Net framework, webserverpoort, installatie 
van een lokale database of een verbinding 
maken met een externe database gespecifi
ceerd per site.

Verwerkingssnelheid  
berichten
VeDoSafe is speciaal gemaakt 
om snel gegevens en gebeur

tenissen achter elkaar te verwerken op een 
maximum rate. Stresstest resultaten voor 
het verzenden van berichten naar een  
pagertransmitter tonen een constante  
snelheid van één bericht per seconde aan.

Rapportage 
Volg de communicatie en rap
porten van elk individu, afdeling 

of apparaat. Beoordeel gegevens en berich
ten en zorg voor personeels efficiëntie en 
productiviteit. Transparante rapportages van 
kritieke gebeurtenissen van de alarm en 
beveiligingssystemen.

Sneltoetsen 
Onbeperkte voorprogram
meerbare sneltoetsen voor het 
instellen van vooraf gedefini

eerde berichten voor snelle waarschuwingen 
naar pagers, portofoons, DECTtelefoons, 
emailadressen, mobiele gebruikers en pc
gebruikers.

Lay-Out volledig aanpasbaar
VeDoSafesoftware is zeer flexi
bel en daardoor geschikt voor 
elk bedrijf, van slechts twee 

systeemgebruikers tot grote internationale 
bedrijven met zeer veel gebruikers. Extra 
gebruikers kunnen achteraf gemakkelijk 
worden toegevoegd. VeDoSign kan op loca
tie bepalen wat er nodig is voor uw bedrijf.

Alarm Monitoring
VeDoSafe pakt de data van 
toegangscontrole systemen, 

brandmeldcentrales, bedrade beveiligings
systemen, CCTVsystemen en stuurt deze 
naar de gewenste verbinding, of het nu een 
individueel persoon is of een gehele groep.
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Blijf op de hoogte van valse en testalarmen voor  
gezondheids- en veiligheidsdossiers.

Zelf te configureren. Rapporten tonen alarmfouten voor  
onderhoudsdoeleinden.

Zorgt voor verantwoording van het personeel. Voorgeprogameerde tekst-knoppen. Zoeken naar berichten die op bepaalde  
dagen of tijden zijn verzonden.
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Graag adviseren wij u over de 
mogelijkheden. Bel VeDoSign 
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38

Veel gestelde vragen
•   Kan ik zien welke berichten er  

zijn verzonden of ontvangen?
   Ja, in de logs kunt u de verzonden  

berichten bekijken en tevens de datum,  
tijd en inhoud tonen van alle verzonden  
en ontvangen berichten.

•   Kan ik VeDoSafe gebruiken op  
een mobiel apparaat? 

   Ja, je kan met Android en iOS-apparaten 
inloggen op VeDoSafe.

•   Kan ik de lay-out wijzigen van  
het dashboard?

   Ja, het dashboard van VeDoSafe kan  
gemakkelijk worden aangepast naar uw 
voorkeuren en wensen.

•   Kan ik meerdere apparaten aansluiten?
   Ja, u kunt DECT telefoons, pagers, mobiele 

telefoons, pc’s, portofoons en e-mail-
adressen aansluiten.

•   Kunnen we ons brandalarm  
aansluiten aan VeDoSafe? 

   Ja. U kunt meerdere systemen verbinden 
met VeDoSafe hetzij via droog contact of 
via een seriële interface.

•   Kan je met VeDoSafe werken op meer 
dan één PC?

   Ja, VeDoSafe kan op meerdere PC’s worden 
geïnstalleerd binnen hetzelfde gebouw of 
op de hetzelfde netwerk.

Minimale pc vereisten
•    Besturingssysteem: Windows 7 / Server 

2008R2 of hoger. Minimaal vereist .net 
4.5.2 Framework: uw huidige versie zal 
automatisch worden gedetecteerd en bij
gewerkt (indien nodig) tijdens installatie 
door de VeDoSafeinstallatiewizard.

•   RAM-geheugen: minimaal 4 GB
 
•   Schijfruimte: 600 MB tot max 10 GB, 

afhankelijk van de database grootte, 
normale installatie is ongeveer 600MB.

•   Database: Min SQL 2012 als verbinding 
met een bestaande externe database 
wordt gevraagd, anders maakt de 
VeDoSafeinstallatiewizard tijdens de 
installatie zijn eigen SQL2014 database
engine.

 
•   Webbrowser voor Web Client login:  

Safari / Mobile Safari / Chrome / Firefox 
/ Internet Explorer 10 of hoger.

 
•   Netwerkverbindingen: 1x Netwerkpoort 

vereist. Tenzij VeDoSafe alleen bedoeld 
is om seriële in en outputs aan te sluiten 
rechtstreeks op apparaten.

 
•   Voorgestelde schermresolutie: 

1024x768
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Software oplossing die alle inkomende berichten en alarmen monitort, controleert en bewaakt.
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