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1 Global Positioning System   2 Indoor Positioning System

SMC AlarmCentrale geeft bij een alarmering een vooraf afgesproken vast adres door voor opvolging.

De BASE dienstverlening is speci� ek gericht op één algemeen adres waarbij de hulpdiensten op 
adresniveau de locatie zullen benaderen. Er kan hierbij geen gebruik worden gemaakt van GPS1 en/of IPS2 
locatiebepaling door de unit.
Geschikt voor onder andere: baliemedewerkers, receptionisten, retailers, werkplaatsmedewerkers, etc.

SMC AlarmCentrale geeft bij een alarmering de ontvangen GPS1-positie door voor opvolging. Werkt alleen 
buiten gebouwen. 

De ON ROUTE dienstverlening is gebaseerd op plaatsbepaling door middel van GPS1 en het doorgeven 
van het dichtsbijzijnde Google Maps-adres of coördinaten. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van de 
GPS1-locatie van de unit en niet door middel van IPS2. Als de gebruiker zich in een gebouw begeeft, zal de 
laatst bekende GPS1-locatie worden doorgegeven voor de opvolging. 
Geschikt voor onder andere: koeriers, scheepvaart, buitendienstmedewerkers, taxi- en beroepschau� eurs, 
rolstoelgebruikers, scootmobielgebruikers, etc. 

SMC AlarmCentrale geeft bij een alarmering de GPS1- en IPS1-positie door. Werkt zowel binnen als buiten.

BASE + ON ROUTE dienstverlening is ontwikkeld voor mensen die van locatie naar locatie reizen. Zij 
kunnen onderweg en op locatie een alarm activeren. Hierbij wordt buiten de gebouwen gebruik gemaakt 
van de GPS1-locatie van de unit en van IPS2 als de gebruiker zich binnen een gebouw bevindt. De 
IPS2-adressen dienen bij aangaan van het contract bij ons bekend te zijn. In het basistarief zitten 
standaard twee IPS2-adressen, elk extra adres wordt maandelijks in rekening gebracht. 
Geschikt voor onder andere: beveiliging van medewerkers op werklocatie, onderweg naar huis en thuis, 
zorgmedewerkers, artsen, onderhoudsmonteurs, surveillanten, pakketdiensten, nachtleveranciers, etc. 
waarvan vooraf de IPS2-locaties zijn ingevoerd.

Abonnementen
Persoonsbeveiliging

Tarief dienstverlening per maand i.c.m. gekozen hardware

Opvolging SMS en/of e-mail naar 
contactpersonen

Alarmcentrale: spreek-
luisterverbinding ter veri� catie

KPN Simkaart 20 min. + 
100 MB

De unit wordt gekoppeld 
aan één geveri� eerd adres

24 / 7 controle en signalering op 
goed functioneren

Opvolging SMS en/of e-mail naar 
contactpersonen

Alarmcentrale: spreek-
luisterverbinding ter veri� catie

KPN Simkaart 20 min. + 
100 MB

GPS1 locatiebepaling24 / 7 controle en signalering op 
goed functioneren

SMS en/of e-mail naar 
contactpersonen

Opvolging GPS1 locatiebepalingAlarmcentrale: spreek-
luisterverbinding ter veri� catie

R

R

R

Optioneel: Roaming 
simkaart (vereist dualsim)

Optioneel: Roaming 
simkaart (vereist dualsim)

Optioneel: Roaming 
simkaart (vereist dualsim)

KPN Simkaart 20 min. + 
100 MB

IPS2 locatiebepaling24 / 7 controle en signalering op 
goed functioneren

ON ROUTE 

BASE 

BASE + ON ROUTE 
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Hardware
Persoonsbeveiliging

Eenmalig bedrag bij opdracht i.c.m. gekozen pakket

De SMC Guard 1 kan door zijn afmetingen, gewicht en eenvoud onopvallend gedragen 
worden. 

Inclusief aansluitkosten, alarmknop voor jack poort + sleutelhanger, USB lader en nekkoord. Accessoires 
beschikbaar.

Uw eigen Android smartphone in combinatie met de SMC Alarm App.
 
Om er zeker van te zijn dat uw toestel geschikt is voor de SMC Alarm App, kunt u de App downloaden in de 
Google Play Store of bekijk onze lijst met reeds geteste toestellen.

Inclusief alarmknop voor jack poort + sleutelhanger en software installatie. Accessoires beschikbaar.

Alle voordelen van bellen, beveiliging en portofoon in één robuuste smartphone die 
stof-waterdicht en schokbestendig is. 

Inclusief aansluitkosten, USB lader en riemclip. Accessoires beschikbaar.

De SMC Guard 2 is robuust. En door zijn bewusteloosheidsdetectie zeer geschikt voor 
alleenwerkers op locaties waar dit, in veel gevallen, volgens de ARBO niet toegestaan is. 

Inclusief aansluitkosten, 12 volt lader en riemclip. Accessoires beschikbaar.
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Alarmknop in 
jack poort

Twee alarmknoppen

Alarmknop GPS1 voor outdoor locatiebepaling

Bewusteloosheidsdetectie IPS2 op basis van Wi-Fi en Bluetooth LE 
voor indoor locatiebepaling

Dual SIM

Portofoon functie

Alarmknop in jack poort + sleutelhanger

IPS2 op basis van Wi-Fi en Bluetooth LE 
voor indoor locatiebepaling

Bewusteloosheidsdetectie 

Bewusteloosheidsdetectie (toestel afhankelijk)

GPS1 voor outdoor 
locatiebepaling

GPS1 voor outdoor locatiebepaling

GPS1 voor outdoor locatiebepaling

IPS2 op basis van ZigBee voor indoor 
locatiebepaling

IPS2 op basis van Wi-Fi en Bluetooth LE 
voor indoor locatiebepaling

SMC Guard 2 

SMC Guard 1 

SMC Guard 3 

SMC Alarm App 


