
www.flash-privatemobilenetworks.com

HUURPERIODE - PRIJZEN PER DAG DAG WEEK MAAND 2 MND 6 MND 1 JAAR

Meldkamer-applicatie excl. hardware € 39,00 € 26,20 € 20,00 € 15,50 € 13,10 € 11,80

4G Router inclusief sim kaart met prioriteit Op aanvraag

Computer inclusief scherm(en) Op aanvraag

Inhuren centralist op locatie Op aanvraag

 • Prijzen inclusief service en onderhoud
 • Prijzen exclusief voorrij- of verzendkosten en BTW (zie Algemene voorwaarden, Artikel 16 - 24)
 • Prijzen voor een huurtermijn langer dan 1 jaar zijn op aanvraag
 • Programmeer- en aansluitkosten: éénmalig € 22.70 per aansluiting

De Flash Smart Com meldkamer-applicatie is zeer geschikt 
voor organisaties die tijdens evenementen grote groepen 
medewerkers dienen te coördineren.

Altijd inzichtelijk 
Tijdens evenementen is snel anticiperen op onverwachte 
gebeurtenissen van groot belang. Dit vraag om een volledig 
overzicht van de posities van de gebruikers. Door dit 
overzicht is het mogelijk om bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde 
beveiliger snel naar een incident te sturen of het juiste aantal 
verkeersregelaars naar een knelpunt op een kruispunt te 
sturen. Het onderhouden van een actueel overzicht in de 
meldkamer is vaak een grote uitdaging. 

Zo niet met de Smart Com meldkamer-applicatie. Deze 
applicatie geeft te allen tijde een actueel overzicht van de 
gebruikersposities op een kaart, welke weer is in te delen 
in verschillende sectoren. Daarnaast is het ook mogelijk 
om gebruikers op de kaart te selecteren om zo een groep 
gebruikers direct aan te sturen. Dit zorgt er voor dat er snel 
geanticipeerd kan worden bij calamiteiten.

Dynamische groepen 
In de Smart Com meldkamer-applicatie kunnen dynamische 
groepen gecreëerd worden op basis van bestaande groepen 
of geografische posities van medewerkers. Een onverwachte 
situatie wordt zo direct en door de juiste groep medewerkers 
opgepakt. Met deze functionaliteit is het tevens mogelijk om 
meerdere gebruikers met 1 druk op de knop te alarmeren.

Flash Smart Com Meldkamer-applicatie
Volledige controle & overzicht over Smart Com gebruikers 

Status informatie
Lange evenementdagen vragen vaak om een batterijwissel 
gedurende de dag. Vanuit de meldkamer-applicatie is het in één 
oogopslag inzichtelijk wat de batterijstatus is van de verschillende 
apparaten op het terrein. De meldkamer ontvang  geautomatiseerde 
alarmen, zo wordt voorkomen dat gebruikers plotseling een appa-
raat hebben met een lege accu.

Volledig ontzorgt door complete dienst
De Smart Com meldkamer-applicatie wordt geleverd als een modu-
laire dienst. U neemt af wat u nodig heeft. De meldkamer-applicatie 
wordt los geleverd met tafelmicrofoon of headset. Optioneel wordt 
een computer inclusief scherm(en) meegeleverd. Indien er geen 
(betrouwbaar) internet op het terrein beschikbaar is, kunnen wij 
een 4G-router inclusief SIM-kaart met prioriteit leveren. Dankzij de 
prioriteit garanderen wij dat de (data) communicatie altijd en overal 
mogelijk is, ook bij bezoekersaantallen met grote drukte op het mo-
biele netwerk. Tot slot is het mogelijk om een centralist in te huren 
waarbij u technische en operationele ondersteuning ontvangt bij het 
bedienen van de meldkamer-applicatie.

Het netwerk
De 4G router wordt aangesloten op het netwerk van T-Mobile. Het 
T-Mobile netwerk is in Nederland, bij onafhankelijke testen, als bes-
te netwerkprovider uit de bus gekomen. Het netwerk kenmerkt zich 
door de dichte landelijke dekkingsgraad, de hoge beschikbaarheid 
en de snelheid. Daarnaast heeft T-Mobile een back-up stroomvoor-
ziening van minimaal één uur per site.


