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ZAMIEŃ SWÓJ SMARTFON W
PLATFORMĘ BEZPIECZEŃSTWA
Pracownicy, którzy pracują samodzielnie lub mogą być zagrożeni ze względu
na charakter czynności jakie wykonują, wymagają szczególnego typu ochrony.
Aplikacja na smartfony Loner® Mobile firmy Blackline została zaprojektowana
specjalnie takich celów. Pasuje do rutyny pracownika, łatwo zastępując
dotychczasowe skomplikowane procedury fizycznego zgłaszania się i wsparcia.
Więcej niż aplikacja — w przeciwieństwie do konkurencyjnych aplikacji, które
wywołują listę znajomych, Loner Mobile bezpośrednio powiadamia personel
monitorujący za pośrednictwem Blackline Safety Network, tym samym żadne
wezwanie pomocy nie pozostanie bez odpowiedzi. Konfigurowalny zegar zgłaszania
(check-in) potwierdza brak zagrożenia pracownika — jeśli ten się nie zgłosi,
personel monitorujący Loner Mobile, może wysłać pomoc we wskazaną lokalizację
pracownika.
Przed wejściem do strefy, budynku lub domu klienta użytkownik mogże wysyłać
notatki do operatora systemu Blackline, zapewniając cenną informację o lokalizacji,
podejmowanych działaniach i związanego z nimi poziomu ryzyka.
Loner Mobile współpracuje z portalem Blackline Live do zdalnego zarządzania
urządzeniami Blackline. Blackline Live umożliwia nadzór nad wieloma zespołami
dzięki dostosowanym profilom urządzeń, konfiguracjom i aktualizacjom
bezprzewodowym oraz wszechstronnemu zestawowi narzędzi do zarządzania
alertami bezpieczeństwa. Alarmy można skonfigurować do automatycznego
dwukierunkowego połączenia głosowego z personelem monitorującym.
Poręczne dodatki — opcjonalne akcesoria Loner Duo i SOS Button są
dodatkowymi urządzeniami do noszenia, które stanowią krytyczny fizyczny
interfejs dla Loner Mobile. Dzięki bezprzewodowej komunikacji Bluetooth
Loner Duo i przycisk SOS utrzymują stałe łącze komunikacyjne z Loner
Mobile. Zapewniają połączenie z personelem monitorującym, umożliwiając
pracownikowi natychmiastowe zażądanie pomocy za pomocą awaryjnego
zatrzasku SOS lub naciśnięcia przycisku SOS, nawet jeśli ich smartfon nie
znajduje się w zasięgu ręki lub nie chcemy zwracać uwagi otoczenia np. przy
kontakcie z osobami agresywnymi.
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Specifications
Aplikacja Loner Mobile

Loner Duo

Obsługiwane modele smartfonów

Wymiary i waga

iPhone: iOS 8.0.1+
Android: 4+
Blackberry: OS 10+

Wymiary: 51 mm x 32 mm x 62 mm (2.01” x 1.26” x 2.44”)
Waga: 75 g (2.65 oz)

Funkcjonalność

Czerwona klapka bezpieczeństwa: otwarcie wywołuje alarm SOS
Czujnik bezruchu: konfigurowalny czas (1-10 minut)
Cykliczne zgłoszenia “Check-in”: konfigurowalne (5-180 minut)

Alarm zagrożenia: kontrola suwaka w aplikacji
Cykliczne zgłoszenia check-in: konfigurowalny czasokres (1 – 180 min)
Automatyczne zgłaszanie wg wskazań GPS (konfigurowalne powyżej 20 km/h)

Dodatkowa funkcjonalność urządzenia Loner Duo
Alarm SOS: otwarcie czerwonej klapki | Cichy alarm SOS: przyciśnięcie i przytrzymanie czerwonej klapki |
Alarm braku ruchu automatyczny dzięki wbudowanemu akcelerometrowi

Dodatkowa funkcjonalność urządzenia SOS Button
Alarm SOS: naciśnięcie przycisku
Status połączenia: czerwona i zielona lampka wskazują czy urządzenie jest połączone
Może być noszony jako zawieszka, na rękę lub z klipsem do odzieży (na kieszeń, pasek, zapięcie koszuli)

Komunikacja głosowa
Po uruchomieniu alarmu SOS Loner Mobile automatycznie dzwoni na określony numer

Cykliczne zgłoszenia “check-in”
Loner Mobile wymusza zgłoszenie co ustawiony okres czasu lub pracownik może się samodzielnie zgłosić
wcześniej, naciskając przycisk (Loner Duo lub przycisk SOS). Wcześniejsze zameldowanie za pomocą przycisku Loner
Duo i przycisku SOS nie wymaga odblokowania smartfona.

Notatki

Funkcjonalność

Przyciski i sygnalizatory
Przycisk zasilania: włączanie/wyłączanie
Przycisk zgłoszenia: Check-in
Czerwona klapka bezpieczeństwa: jako przycisk wywołuje cichy alarm SOS
Czerwone światło, wibracje i sygnalizacja dźwiękowa: uruchomiony alarm
Zielone światło: mrugające (włączenie zasilania), świecące na stałe (urzadzenie połączone)

Zasilanie i bateria
Akumulartor Li-ion: pojemność 350 mAh
Czas pracy na baterii: 12 godzin ciągłej pracy
Podłączenie ładowania: 4-pin wtyczka

Warunki zewnętrzne
Temperatura przechowywania: -30° C do 75° C (-22° F do 167° F)
Temperatura pracy: -20° C do 55° C (-4° F do 131° F)
Stopień ochrony: IP65

Gwarancja
1 rok zgodnie z warunkami Blackline

Opcjonalne notatki zgłoszenia “check-in”: predefiniowana lub niestandardowa notatka, zawierająca
lokalizację pracownika

Powiadamianie użytkownika
Rodzaj: alarm, dżwięk, wibracje

Technologia lokalizacji
Dokładność GPS: ~5 m (16 ft) na zewnątrz
Dokładność Wi-Fi: ~25 m (82 ft)
Dokładność sieci komórkowej: ~1500 m (4900 ft)

Typy wiadomości tekstowych
Email, wiadomość tekstowa (SMS)

Typy alarmów
Alarm SOS, brak zameldowania się “Check-in”, niski stan baterii, wyłączenie urządzenia

Lokalizacja
Okresowe raportowanie lokalizacji: 1 – 60 minut
Hybrydowe: GPS, Wi-Fi oraz ID wieży telefonii komórkowej

Zgodność

SOS Button
Wymiary i waga
Wymiary: 32 mm (1.3”) średnica, 10 mm (0.4”) grubość
Waga: 8 g (0.3 oz)

Zasilanie i bateria
Typ baterii: wymienna bateria CR2032
Czas pracy na baterii: 2-3 miesiące zależnie od uzytkowania

Warunki zewnętrzne
Rodzaj ochrony: wodoodporny

Specyfikacja
Zasięg: 10 metrów, typowe użytkowanie
Rodzaje alarmów: dźwiękowy i wizualny

Dostępne akcesoria
Zawieszka, opaska na nadgarstek, klips

BS 8484

Wymagania sprzętowe
Instalacja na kompatybilnym smartfonie, aktywacja w ramach Blackline Live, plan użytkowy, zasięg GPS lub Wi-Fi do
lokalizacji, komunikacja komórkowa

Zasięg bezprzewodowy i aktywne plany użytkowe
Zasięg: zależny od opertora telefonii komórkowej

Portal zarządzający Blackline Live
Funkcjonalność: Baner alarmowy, historia zdarzeń, mapowanie lokalizacji urządzenia, zarządzanie
urządzeniami, ustawienia alertów oraz powiadomień i inne
Zarządzanie alaertami: zawiera profile konfiguracji alertów, protokół bezpieczeństwa i kontakty awaryjne

Dostępne akcesoria Loner Mobile Bluetooth - Loner Duo i SOS Button
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