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TRACELINE NAVI+ TRYGG
Rakellösning för Trygghetsteam och Nattpatruller 

Med Traceline Navi+ Trygg kan vi nu erbjuda en 
lätthanterlig lösning för att ta emot larm och 
navigering till den plats där en olycka, sjukvårds-
larm eller annan situation har rapporterats ifrån.

Vem vänder vi oss till med Traceline Navi+ Trygg?
Tanken med Traceline Navi+ Trygg är att den ska kunna 

användas av vem som helst. Traceline Navi+ Trygg är helt 

anpassningsbar och kan konfigureras kundspecifikt. Vi har 
tagit fram detta till kommuner som idag har sk. trygg-

hetsteam och nattpatruller.

Denna lösning är framtagen för att de ska kunna avlasta räddningstjänster vid larm. Tanken är att t.ex. omsorgens natt-

patruller och trygghetsteam skall kunna ta hand om inkommande larm och åka ut på dessa. Allt för att kunna utnyttja 

samhällets resurser på ett smidigare sätt och för att kunna komma på plats så fort som möjligt. Då kan alla vara med 

och hjälpa till vid olyckstillfällen eller sjukvårdslarm. På så sätt ökar man tryggheten för alla invånare.



För Traceline Navi+ använder vi oss av navigatorer 

från Mapfactor på 7 eller 8 tum.
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Traceline Navi+ Trygg

Varför finns olika lösningar?
• Lösning 1 används med fördel av de som har Rakelterminaler idag samt har fordon dedikerade till att utföra dessa 

jobb. Här sitter terminalens fordonshållare och navigator fast monterade i fordonen.

• Lösning 2 är framtaget för de som ej har Rakelterminal och där användarna kan växla eller för de som ej har fordon 

där åverkan på fordonet får göras. Vi sätter då navigatorerna i flyttbara fästen. Här är navigator och Rakelmodem 
hopbyggda till en enhet.

Lösning 1

• Larm tas emot i Rakelterminalen

• Användaren går till sitt fordon och 
sätter terminalen i sin fastmonterade 
hållare.

• Användaren skickar en begäran om 
att larmet skickas ut igen och detta 
kommer då in navigatorn.

• Larmet kvitteras i navigatorn.

• Vad som sker sedan är kundanpas-
sat, beroende på vilka önskemål om 
funktion som skall finnas.

Lösning 2

• Larm tas emot i navigatorn.

• Larmet kvitteras direkt i navigatorn.

• Vad som sker sedan är kundanpas-
sat, beroende på vilka önskemål om 
funktion som skall finnas.

Hur fungerar Traceline Navi+ Trygg?
Ett larm kommer från t.ex. SOS Alarm. Beroende på lösning så kommer det antingen i Rakelterminalen eller direkt i 

navigatorn. Nedan ser ni en beskrivning på respektive lösning.

Vad är Traceline Navi+ Trygg?
Precis som namnet avslöjar så bygger hela systemet på 

vår navigeringslösning - Traceline Navi+. Hela lösningen 

interagerar mellan navigation, larmhantering och terminal- 

styrning på samma skärm.

Med den modernaste tekniken och ett genomtänkt gräns-

snitt får ni ett överlägset enkelt handhavande. Larm som 

skickas ut visas direkt på navigatorn. Användaren kan 

enkelt acceptera larmet och börja navigera mot målet.

Traceline Navi+ är anpassad för olilka typer av verksam- 

heter. Vi har olika grundmallar och dessa kan anpassas helt 
efter kundönskemålen. Traceline Navi+ stödjer ett flertal 

olika utalarmeringssätt och är antagligen marknadens mest 

flexibla system idag.


