
 
TC Safe  
Framtidsäkra ditt trygghetslarm med Rakel

Med TC Safe har vi tagit det bästa från två världar. Vi har 
kombinerat det beprövade ordinarie trygghetslarmet med 
överföring via Rakelsystemet. På så sätt kan även personer som har 
blivit av med eller har dålig fast telefonlinje använda TC Safe och få 
en tryggare vardag.  

Teknikskifte 
Nuvarande analoga trygghetslarm 
kommer inom några år inte fungera. 
Detta innebär att samtliga analoga 
trygghetslarm måste bytas ut till ny 
teknik.

Larmöverföring
Larmen skickas som vanligt till ordina-
rie larmcentral eller direkt till vårdper-
sonal. Det är bara bäraren som ändras 
till Rakel. Allt annat är som vanligt och 
användaren av trygghetslarmet kom-
mer inte märka någon skillnad.

Använd befintligt trygghetslarm
Genom att använda befintligt trygg-
hetslarm så tillkommer det endast 
investering för TC Safe samt ett 
Rakelabonnemang från MSB (Myndig-
heten för Samhällsskydd och bered-
skap).

Fler funktioner  
Det finns fler fördelar med att använda 
Rakel som bärare. Larmcentralen eller 
vårdpersonalen får mer information i 
larmet då det går att skicka både  
status, text och position i Rakelnätet.  
Då TC Safe går att kundanpassa  finns 
det även möjlighet att få ut informa-
tionen i våra navigerings- och positio-
neringslösningar. Som exempel kan 
vårdpersonalen få information via  
positionering var personen befinner 
sig, samtala direkt samt via navigering-
en bli guidad till platsen.     
 
Ersätter fler bärare
Många trygghetslarm använder GSM 
nätet som bärare idag. Ibland kan det 
vara hög belastning på nätet vilket 
leder till att trygghetslarmet inte 
fungerar tillfredsställande. Då Rakel är 
ett verksamhetskritiskt system kan vi  
garantera att larmet kommer fram vid 
alla tillfällen .

• Framtidssäkert 

•     Avancerad larm-
      överföring

• Använd befintligt 
      trygghetslarm 

• Ersätter flera bärare

 • Inbyggd batteribackup

• SCAIP-anpassat
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Rakel - hela Sveriges  
kommunikationssystem  
Rakel är Sveriges nationella kommunikations-
system byggt för hög tillgänglighet vid kris-
situationer. Rakelsystemets infrastruktur ägs 
av Staten. Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) ansvarar för utbyggnad, drift, 
förvaltning och utveckling av Rakel. MSB mark-
nadsför Rakel, säljer abonnemang och ansluter 
kunder.     
 
Standard
TC Safe kan användas tillsammans med flertalet 
av marknadens befintliga trygghetslarm samt 
larmcentraler. Stöd finns både för det standardi-
serade SCAIP-protokollet samt för leverantörs-
beroende lösningar. 

Övervakning
Rakelsystemet övervakas dygnet runt och 365 
dagar om året. Vid larm eller avvikelser görs 
en omedelbar analys och om möjligt en direkt 
fjärravhjälpning. Personal kan också kallas ut 
över hela landet för avhjälpning av fel på plats. 
Förbindelsen mellan larmcentral och brukare 
övervakas kontinuerligt via Rakels övervak-
ningsfunktion eller via avfrågning. 

Samarbetspartner
CareTech AB är en av TC Connect`s samarbetspartner. 
CareTech är en totalleverantör av digital larmkedja för 
trygghetslarm. CareTech och TC Connect`s samarbete 
möjliggör att använda trygghetslarm med Rakel som 
kommunikationslänk för trygghetslarm.

Caretech’s affärsidé är att utveckla och marknadsföra 
högkvalitativa trygghetslarm och framtidssäkrad digi-
tal larmkedja med hjälp av ledande teknik. 
Caretech erbjuder både individuella lösningar och  
integrerade system till kunder inom privat och offent-
lig äldreomsorg och hemsjukvård.
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