
Beste BHV'er, 

In dit document zult u een volledig overzicht treffen van onze dienstverlening omtrent
bedrijfsveiligheid. De kernfunctionaliteiten van onze BHV App (Aanwezigheid, Alarmering en
Communicatie) worden hier in detail besproken samen met de eventuele aanvullende
functionaliteiten. Afhankelijk van uw bedrijfsrisicoplan kunt u, door middel van een combinatie
van de kern- en aanvullende functionaliteiten een geheel eigen, op uw bedrijf aangepaste, BHV
dienstverlening samenstellen. Zo zorgt u voor een compleet en efficiënt beheersysteem van uw
BHV'ers dat past bij uw situatie! 

BHV APP INFORMATIE DOCUMENT
KERN + AANVULLENDE FUNCTIONALITEITEN



KERNFUNCTIONALITEIT 1

Aanwezigheidsdetectie

Het automatisch monitoren van de

aanwezigheid van (voldoende) BHV'ers en

andere hulpverleners zoals EHBO'ers en

beveiligers via de app op de smartphone.

Dit voorkomt dat er door een foutgevoelig

handmatig systeem schijnveiligheid

ontstaat.

Hoe werkt het?
Via onze app wordt aanwezigheid en afwezigheid van de BHV ers

automatisch geregistreerd.  De StandBy app maakt gebruik van een

combinatie van WiFi en GPS om de aanwezigheid van de BHV'ers vast te

stellen d.m.v. hun smartphone. Op deze manier wordt de aanwezigheid van

de BHV zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld, zelfs in het geval dat een van

de systemen uit mocht vallen door bijvoorbeeld brand of een storing.

Let op. Deze basisfunctionaliteit registreert

enkel de aan/afwezigheid van uw BHV'ers

binnen een bepaalde sector waarvan de

straal, afhankelijk van de specifieke situatie

van uw bedrijf, altijd kan worden aangepast

(zie afbeelding). Deze functie maakt het dus

niet mogelijk BHV-werknemers op de voet te

volgen. Raadpleeg onze privacyverklaring

voor aanvullende informatie over hoe wij

omgaan met uw persoonsgegevens.

StandBy Solutions B.V. Hofplein 20.  3032AC Rotterdam



KERNFUNCTIONALITEIT 2

Het alarmeren - oppiepen - van BHV'ers (en andere

hulpverleners) op hun smartphone via de applicatie,

zelfs als deze in vergaderstand staat. Alarmering kan eenvoudig

worden verstuurd naar de aanwezige BHV'ers via de app of via

een desktop webapplicatie voor receptie, meldkamer of hoofd

BHV/beveiliging. Via het systeem kan ook precies worden gezien

wie er wordt gealarmeerd en wie er op een melding reageert.

Hoe werkt het?
In tijden van calamiteit worden de BHV'ers

gealarmeerd op basis van vooraf

gedefinieerde scenarios.  Op deze manier

kunt u efficiënter en gerichter uw BHV ers

coördineren wanneer dat nodig is. De

scenarios zijn volledig aanpasbaar en

kunnen volledig worden afgesteld op de

specifieke risico's waar uw bedrijf of

instelling mee te maken heeft.  

De scenarios kunnen op vele manieren worden gedefinieerd. Zo kan er worden bepaald welke

group of individuele BHV'ers er specifiek moeten worden gealarmeerd. De scenario´s kunnen

worden gekoppeld aan verschillende locaties zodat enkel de op die locatie aanwezige BHV'ers

ook daadwerkelijk worden opgeroepen.  Ook kunnen er specifieke instructies worden

weergegeven bij ieder scenario zodat uw BHV'ers altijd adequaat en snel kunnen reageren.

Mochten er een bepaald aantal BHV'ers bij een scenario vereist zijn blijft het systeem opschalen

totdat het gewenste aantal BHV'ers positief op een melding heeft gereageerd.

Via de smartphone app

en de web app (zie

afbeelding) kunnen de

scenarios makkelijk

worden gedefinieerd en

geselecteerd door de

Hoofd BHV en receptie

medewerkers.

Alarmering
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KERNFUNCTIONALITEIT 3

Wanneer er een scenario wordt geselecteerd en de BHV'ers

worden gealarmeerd kan de app zodanig worden ingesteld dat

er automatisch een groepsgesprek plaatsvindt tussen de

BHV'ers. Dit kan wenselijk zijn indien er zich een complexe

situatie voordoet die specifieke voorlichting vereist voor een

effectieve aanpak. Dit groepsgesprek kan plaatsvinden via een

simpele chat (vergelijkbaar met een service zoals Whatsapp)

en/of via onze portofoon functie. 

Let op. De chat functie is standaard inbegrepen. Voor de

portofoonfunctie geldt een extra toeslag per afgenomen

licentie.

Via  de  portofoon functie kan er tijdens een incident een

groepsgesprek worden geïnitieerd voor direct overleg tussen

de hulpverlening. Investeren in een aparte portofoon is niet

langer nodig. Via de Push-to-Talk knop wordt er voorkomen dat

er meerdere partijen door elkaar heen spreken en er herrie

ontstaat.

Via onze app kunnen BHV'ers en andere

gebruikers eenvoudig met elkaar

communiceren via spraak en app berichten.

Met de app kunnen BHV'ers direct met elkaar

communiceren op één kanaal om zo een

ontruiming goed te kunnen coördineren. Zo

kan snel worden gecommuniceerd over een

mogelijk gevaarlijke situatie of kunnen zaken

rondom veiligheid gemakkelijk met elkaar

worden afgestemd zonder uitgebreid te

vergaderen of te overleggen.

Communicatie

Hoe werkt het?
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AANVULLENDE FUNCTIONALITEITEN

MEDEWERKERS APP
Met de medewerkers app kunnen medewerkers  via een versimpelde versie van onze app
bij een brand of ongeval contact opnemen met de BHV en direct worden gealarmeerd op
hun telefoon in geval van een ontruiming. O.b.v. aanwezigheidsregistratie kan
stuurinformatie worden gegeneereerd: bijv. in het kader van de Covid-19 maatregelen of
het naleven van een gestelde BHV bezettingsgraad.

Deze functionaliteiten worden aangeboden in aanvulling tot onze standaard
dienstverlening. Afhankelijk van uw bedrijfsrisicoplan kunt u een of meerdere extra
functionaliteiten afnemen voor een vast bedrag per maand. Deze kunt u treffen in ons
prijsoverzicht.

NOODNUMMER
Koppeling met (intern) noodnummer dat direct wordt doorgeschakeld naar een van de

dichtstbijzijnde aanwezige BHV'ers.

Met de bezoekersregistratiefunctie kunnen via de webapplicatie eenvoudig bezoekers
worden aan- en afgemeld. Zo is tijdens een incident precies duidelijk hoeveel bezoekers
er in het pand zijn. Deze kunnen in geval van een calamiteit op hun telefoon via SMS
worden gewaarschuwd en geïnformeerd over een ontruiming.

BEZOEKERSREGISTRATIE

KOPPELING BRANDMELDCENTRALE
Koppeling met uw brandmeldinstallatie zodat in geval van brand direct de dichtstbijzijnde
BHV'ers worden gewaarschuwd. Hier zijn geen aanpassingen op uw BMC voor vereist. 

ALARMKNOPPEN
Bij calamiteiten (bijv. agressie) kunnen BHV'ers of leden van een agressie interventieteam
direct worden opgeroepen via een druk op de knop. Deze kunnen bestaan uit
kraagknoppen (flic.io buttons) of  grote alarmknoppen voor strategische plaatsing.

NARROWCASTING
Het tonen van alle aanwezige BHV'ers op een scherm bij bijv. ingang of receptie. Dit zorgt voor
gezichtsbekendheid en draagt bij aan het veiligheidsgevoel en welzijn van uw medewerkers.

BINNENSHUIS POSITIEBEPALING
Via indoor lokalisatie kunt u tijdens een calamiteit de meest dichtbijzijnde BHV'ers
nauwkeurig alarmeren. Dit is vooral geschikt voor hoogbouw waar meer dan drie
verdiepingen in gebruik zijn. Hier zijn twee opties voor mogelijk: WiFi en Bluetooth.
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DE VOORDELEN VAN DE STANDBY BHV APP

GENEREER BEZETTINGSINZICHT

GESCHIKT VOOR NIEUWE

WERKELIJKHEDEN

Naast direct inzicht in de opkomst van BHV na een melding en bij ontruiming, zorgt de BHV app ook voor het
nagaan welke hulpverleners op langere termijn beschikbaar zijn. Structurele onder- of overbezetting wordt snel
zichtbaar via bezettingsstatistieken.

StandBy Solutions voldoet aan alle relevante privacynormen
(AVG) & ISO27001 gecertificeerd .

AUTOMATISCH

SNEL & EFFICIËNT

KOSTENBESPAREND

Automatische aan/afwezigheid registratie en opschaling tijdens
calamiteit.

Scenarios vooraf instellen en op locatie van een incident de
dichtstbijzijnde hulpverleners bereiken en alarmeren.

Ten aanzien van aanschaf en onderhoud van traditionele
oproepmiddelen. Beperk menselijk leed en schade.

AANPASBAAR
Kies uw basis pakket en combineer de functionaliteiten. Ook past de

app zich aan de reeds bestaande netwerken en apparaten.
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Altijd alarmeren, ook zonder receptie: Bij

veel gebouwen is geen gezamenlijke

receptie meer van waaruit je een actie

zou kunnen initiëren. Ook zeer geschikt

voor bedrijfsverzamelgebouwen:

Coordineer uw BHV'ers met elk bedrijf

een eigen group en locatie.




