Styr k o m m u n i k at i o n e n fr a s k æ r m e n

Kommunikationssystemet AllCom People styrer al kommunikation fra én skærm

TRANSPORT
BEFORDRING
UDRYKNING
Hurtigt reagerende
beredskab & redningstjeneste

Serviceminded handicapog hjemmehjælp

Kundevenlig kollektivog persontransport

Sk æ r men s t y rer kom munik at ionen
Så du k a n s t y re vognen...
AIICom People er kommunikationssystemmet der samler og styrer al kommunikation mellem vogn og omverden
ét sted. Med et fingertryk på skærmen kan du modtage og meddele vigtig kørselsinformation i tekst, tale og print.
Ved at koncentrere kommunikationen på skærmen, kan chaufføren koncentrere sig om det væsentlige: Effektiv
kørsel og service.
Centralen koordinerer central information

Afvikl kørslen effektivt

Med AllCom People installeret har alarm- og kørselscentraler det bedste
værktøj til at samle og sikre, at relevante enheder får de rigtige beskeder
på rette tid. Fordelen ved at integrere operationel og administrativ kørselsinformation er fuld kontrol over og dokumentation af alle kørsler og
udrykninger.

Under udrykning og kørsel sørger AllCom People for direkte kommunikation af data og sprog mellem central og vogne. GPS funktionen
sørger for hurtigste kørevej og samlet overblik over flådens placering.
Også online patientregistrering via sygesikringskort og passagerkontrol,
som fx registrering af ind- og udstigninger klarer AllCom People.

Planlæg kørslen optimalt

Administrér kørslen enkelt

Inden flåden skal af sted, kan AllCom People optimere kørslerne
ved automatiseret ruteplanlægning og sammensætning af køreplaner.
Naturligvis er det ud fra de hensyn og krav, som du definerer, systemet skal
rette sig efter. Eksempelvis brændstofbesparelse eller responstider.

Når arbejdsdagen er omme ligger AllCom People inde med alle nødvendige oplysninger og bilag til fakturering, dokumentation, statistik og
anden efterbehandling af kørslerne. De mange oplysninger fylder naturligvis
på serveren, derfor kan du vælge en hostet løsning og derved spare
omkostninger til hardware og vedligehold.

Tryk på i trafikken. Tryk på skærmen
Trafikken kræver chaufførens fulde bevågenhed. Samtidig kræver effektiv kørsel,
at kommunikation holdes kørende, så vitale oplysninger kommer frem og tilbage mellem frontlinje og bagland.

• 	Skærm
Touch, scroll, zoom og svanehals giver
fingernem betjening og sikker kørsel.

• Varsling
Tænd og sluk lys og lyd, manuelt eller
automatisk. Skift mellem tre
gennemtrængende varslingssignaler.

• 	Radio
Se og betjen din nuværende analoge
radio direkte på touchskærmen.

• SMS
Modtag og send SMS eller GPRS data fx
tekst og navigations koordinater.

• T elefon
Før håndfri GSM samtaler og ring op
direkte på touchskærmen.

• TETRA
Både samtale og SDS kan styres
fra skærmen.

• Alarm 112
Alarmtekst vises tydeligt, gemmes
og kan printes.

• Navigation
Intelligent talenavigation guider dig hurtigt
frem til målet.

• Styreboks
Universel CAN-bus tilslutter lysbroer og
styresystemer og kortlæser til magnetkort
og chipkort.

Effektiv
udrykning
Fra Middelfart i fuld fart
Når alarmen går hos Brandvæsenet i Middelfart er der fart over feltet. Veluddannet
personale og moderne materiel afgår senest 5 minutter efter en alarm for at yde hjælp
og begrænse skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Al
livsvigtig tekst, tale og GPS kommunikation til udrykning og koordinering af indsatsen
sker via en skærm i indsatsledervognen.
”AllCom People er et uvurderlig operationelt værktøj, og udgør en vigtig kvalitets
kontrol, når vi skal vurdere om vi overholder vores risikobaserede dimensionering og
servicekrav til kommunens borgere”.

Sekunderne tæller når udrykningskøretøjerne skal hurtigt frem og yde
en livsvigtig indsats. Central formidling af alarmbudskaber sikrer fuld forståelse og koordineret respons. Brugervenlig
integration til andre systemer sparer tid,
så mandskabet kan fokusere fuldstændig
på opgaven.

– Beredskabsinspektør Ole Olsen,
Middelfart Brandvæsen

omsorgsfuld
befordring
AllCom people s a ml e r a l l e nødv e ndige
ko m munik at ion sk a n a l e r på é n sk æ r m
Sikkerhed og service for patienter
og passagerer
Når patienter og passagerer skal frem og tilbage, skal kørsel og
kommunikation ikke stå i vejen for sikkerhed og service. AlICom People
kan anvendes til al kørsel, hvor situationen kræver kvik og koordineret
kommunikation, fra beredskab & redningstjeneste, til handicapbefordring
og hjemmehjælp, samt person- og bustransport.

Personlig service er i højsædet i
sundhedssektoren. Hensyn til patienten
kendetegner sikker befordring. Automatisk
planlægning og registrering af ruter og
ændringer sikrer overblik og dokumentation på vognniveau. Integration med navigation og betalingssystemer forstyrrer ikke
kørsel og servicering.

Serviceminded
transport
Kollektiv og individuel transport
skal honorere krav til effektivitet og
god service. Automatisering af ruteplanlægning udnytter ressourcer optimalt og
sparer brændstof. Online registrering af
passagerer, integration af betalingssystemer og forenklet efterbehandling af kørsler
og fakturering med bilag sørger for optimal
kørselsdrift og kundeservice.

Teknikken styrer trafikken
Mens chaufføren klarer trafikken på vejene,
sørger AllCom People for fri bane på kommunikationsvejene. Skærm, styreboks og printløsning er forberedt på fremtidige måder at
udveksle trafikal og operationel information på.

Fingernem skærm
Den 5,5 tommer store, baggrundsbelyste
plasmaskærm kan betjenes med et fingertryk.
Med indbygget magnet- og chipkort-læser, USB
stik og RS-232 interface, højtaler, mikrofon og
PTT-tast, kan alle vitale funktioner og informationer hurtigt betjenes, afgives og modtages.

Styreboks styrer
kommunikationen
Styreboxen kører CAN-bus, og kan derfor
tilsluttes til de fleste lysbroer og styresystemer. Skærmen har indbygget magnetog chipkortlæser, USB stik og RS-232
interface, højtaler, mikrofon og PTT-tast.

AllCom People kan betjene både analoge
radioer som fx Niros TRX3001, samt GSM,
SMS eller GPRS meldinger og TETRA terminaler. Svar og meldinger kan fås i enten SMS,
tonetelegram, TETRA-SDS eller GRPS-data.
Navigationsstemmen guider roligt chaufføren
mod målet og skærmen zoomer automatisk
ind ved vejkryds, lige som de seneste hundrede Alarm 112 meldinger gemmes og kan
printes.

Hurtigkørende printer
Printede informationer skaber ekstra tryghed og sikkerhed i travle situationer. Den
tilhørende high speed termoprinter udskriver
lynhurtigt med tydelige bogstaver og tegn.
Printeren er desuden ”jam-fri”, dvs. den krøller
ikke papiret, selv ved hurtig betjening.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE MED ALLCOM People
En Frogne AllCom People løsning består af en række fleksible grundmoduler, som udnytter fordelene ved etablerede tekniske standarder, og samtidig gøre det nemt at tilrette efter specifikke
ønsker. Frogne kender alle kørende brancher og har stor erfaring med at kortlægge, udvikle og
implementere brugervenlig teknologi. Som skitseret nedenfor udvikler vi, i tæt samarbejde med
dig, den bedst fungerende Frogne AllCom People løsning for central og biler.
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