
Sensor Alarm lanserar Personlarm
SecTech bolaget Sensor Alarm lanserar tjänsten Personlarm som ett extra trygghetsskydd i och
utanför bostaden för alla kunder som har Sensor Alarms smarta hemlarm.

Sensor Alarm har som målsättning att skapa smarta och kostnadseffektiva säkerhetslösningar för privatpersoner och småbolag
som idag till stor del saknar sådana lösningar. Runt det smarta hemlarmet byggs olika tjänster i Sensor Alarms App för att skapa
en tryggare vardag och Personlarm är just en sådan. Sedan tidigare finns tjänsten digital grannsamverkan där man kopplar upp sitt
hemlarm mot utvalda grannar samt brottsbevakning som skickar meddelanden om brott i kundens postnummerområde i
förebyggande syfte.

Sensor Personlarm är framtaget för att finnas där när man behöver hjälp i eller utanför hemmet. Man aktiverar ett personlarm i
Sensor Alarms app efter att ha förvalt till vilka personer eller grupper personlarmet ska gå. När ett personlarm utlöses skickas
GPS-position, användarnamn och telefonnummer samt telefonens batteristatus till de personer man kopplat till tjänsten. Position
och batteristatus uppdateras och skickas regelbundet under pågående personlarm. I tjänsten finns också en timer där man kan
ställa in att ett personlarm ska utlösas vid en viss tid och till vilka personer eller grupper detta ska gå. Timern kan med fördel
användas i förebyggande syfte om man till exempel är ute och joggar på kvällen, är på utflykt i skogen eller om man som barn är
på väg hem från bussen eller skolan.

”Med personlarmet levererar vi ytterligare en smart tjänst till våra kunder i syfte att ge dem en tryggare vardag. Detta stärker vårt
totalerbjudande och vi kommer att fortsätta bygga mjuka tjänster runt vår larmplattform för att skapa trygghet, öka vår
attraktionskraft samt skapa nya intäktsflöden, säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm”  

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden
och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
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