3 kriittistä kysymystä hälytyksen
sattuessa ovat...

häly antaa vastaukset!
TM

Varmatoiminen hälytystuote sopimuspalokunnille

Palohäly on selainpohjainen, sopimuspalokunnille räätälöity tilannekuvajärjestelmä, joka ilmoittaa käytössäsi
olevat resurssit hälytyksen sattuessa ja sen aikana.

Luotamme
tuotteeseemme
Siksi uskallamme antaa sen
palokuntanne kokeiltavaksi
veloituksetta 60 päivän
ajaksi. Sinun ei tarvitse siis
ostaa sikaa säkissä.
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Hälytyskäytön lisäksi sitä on mahdollista käyttää myös
harjoituksissa ja koulutuksessa.
Järjestelmä on luotettava, päivittäisessä sopimuspalokuntakäytössä testattu.
Kokeile järjestelmää veloituksetta. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja tai käyttäjätunnukset veloituksettomaan 60 päivän kokeilujaksoon.

Selainpohjaisuus takaa voiman ja väännön
Selainpohjaisena PaloHälyä voit käyttää kaikilta päätelaitteilta,
joissa on internet-yhteys. PaloHäly on rakennettu siten, että
sen toiminta on varmistettu useilla modeemeilla ja palvelimilla.
Näin taataan varmatoimisuus. Palohäly ei hukkaa kuittauksia.
Järjestelmään kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Tämä mahdollistaa KÄYTTÄJÄOIKEUKSIEN muokkaamisen eri
käyttäjille.
Palohälyä päivitetään käyttäjiltä saadun tarpeen mukaan.
Selainpohjaisuus mahdollistaa sen, että KAIKKI käyttäjät saavat päivityksen SAMANAIKAISESTI. Sinun ei käyttäjänä tarvitse
asentaa päivityksiä päätelaitteisiisi.
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helppo jokaisen
omaksua, siksi se on..

HELPPOKÄYTTÖINEN
häly
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Varmatoiminen hälytystuote sopimuspalokunnille

Palohälyn suunnittelussa lähtökohtana oli helppokäyttöisyys. Sinun ei tarvitse
olla datanomi käyttääksesi hälytysjärjestelmää. Sovellus hyödyntää graafista
käyttöliittymää. Näkymät ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Palohäly 2.0 on myös
saatavissa käyttöohje.
Alla on kuvattu Palohäly 2.0 -hälytystuotteen käyttöominaisuuksia.

Ilmoitustaulu -ominaisuus
Ilmoitustaulu -välilehti näkyy silloin, kun hälytyksiä ei ole tullut. Ilmoitustaululla voit viestiä vaikkapa palokuntatyöhön vaikuttavia asioita.

Hälytys -välilehti ilmestyy automaattisesti
hälytyksen tultua

1

Hälytetty kuittaa saamansa hälytyksen joko soittamalla tai
tekstiviestillä. Tekstiviestikuittauksessa ilmoitetaan minuutteina,
milloin ollaan asemalla. Hälytys käynnistää myös laskurin(1), joka
laskee sekunteja alaspäin vasteajasta.
Kuittaajan nimi ja koulutustaso
-merkintä (2) siirtyy VAPAALLA
-kohdasta ASEMALLA -kohtaan.

2

Vapaalta asemalle - asemalta yksikköön
- yksiköstä tehtävään.

3

Asemalle saapuneet siirretään yksiköihin (3) hiirellä vetämällä
(ajoneuvot). Yksikön tultua lähtövalmiiksi, siirretään yksikkö
tehtävään (4) samalla tavoin.
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Viestintä -välilehden avulla kutsut harjoituksiin
tai viestit hälytyksen aikana.
PaloHälyn viestintäominaisuutta voidaan käyttää monipuolisesti.
Sillä voidaan kutsua palokuntalaisia harjoituksiin tai koulutukseen,
tai sitä voidaan käyttää hälytystehtävässä viestimiseen. Viesti
voidaan osoittaa määrätylle henkilölle tai ryhmälle.

Resurssit -välilehdellä määrität yksiköt,
henkilöryhmät ja henkilöt
Resurssit -välilehti sisältää tiedon palokuntasi resursseista. Tänne
merkitään yksiköt (ajoneuvot ja muu kalusto), henkilöryhmät sekä
yksittäiset henkilöt (hälytysosasto).
Henkilön tiedot sisältävät puhelinnumeron, nimen sekä koulutustason.
Tallennettuja henkilöresurssitietoja käytetään henkilöryhmien perustamiseen. Henkilöryhmiä voi olla myös erilaiset harraste- ja koulutusryhmät.
Tietojen tallennus ja muokkaus vaatii käyttäjätunnuksen, joka oikeuttaa
resurssitietojen käsittelyyn.

Raportit -välilehti kertoo tarvitsemasi tilastotiedot
Voit tarkastella hälytysten ja henkilöiden kumulatiivisia tietoja
Raportit -välilehdeltä. Hälytysten kumulatiivisista tiedoista näet
hälytystapahtumat ja -koodit, päivämäärät ja kellonajat. Henkilöt
-osio kertoo sinulle, mihin tehtäviin kukin henkilö on osallistunut
ja kuinka kauan hänelle on hälytys- tai harjoitustehtäviä kertynyt.
Raportit -välilehden tietoja voi selata vain henkilö, jolla on siihen
riittävät käyttöoikeudet.
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PaloHäly 2.0

OMINAISUUDET
Asetukset -välilehti määrittää mm. käyttöoikeudet
PaloHälyn käyttö edellyttää käyttäjäoikeuksia. Tieto, joka järjestelmään tallennetaan on sellaista, ettei kuka hyvänsä saa päästä
niihin käsiksi.
Tämän takia järjestelmään nimetään pääkäyttäjä ja sopiva
määrä muita käyttäjiä. Jokaisen käyttäjän oikeudet voidaan erikseen
määritellä halutun luku/muokkaus -tason mukaiseksi.

Palohäly on

Se vaatii
toimiaikseen
Mihin se on
tarkoitettu
ME
MYYM TTÖÖN
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Selainpohjainen, sopimuspalokunnille räätälöity johtamista
helpottava hälytysjärjestelmä, joka ottaa reaaliajassa vastaan
hälytettyjen saapumisilmoituksia. Järjestelmää voidaan käyttää
myös koulutus- ja harjoituskäytössä.
Päätelaitteen, selaimen ja internet-yhteyden. Käyttö vaatii
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Järjestelmää voidaan käyttää
samanaikaisesti useista eri päätelaitteista. Laitekohtaista lisenssiä
tai ohjelman asentamista ei vaadita.
Palohälyä käytetään hälytystilanteissa johtamis- ja koordinointityökaluna. Lisäksi sitä voidaan käyttää harjoituksissa, koulutuksessa
tai harrastetoiminnassa.

Päivitykset ja
ylläpito

Palohälyä päivitetään käyttäjien tekemien esitysten pohjalta.
Päivitykset sisältyvät palvelumaksuun. Käyttäjän ei tarvitse tehdä
mitään toimenpiteitä saadakseen päivityksen käyttöönsä.

PaloHälyn
kustannukset

Alkaen 50 €/kk sopimusjakson pituudesta riippuen. Sopimusjakso
on 1 -3 vuotta. Lisäksi peritään tekstiviestikustannukset. Järjestelmää voidaan käyttää niin monelta päätelaitteelta kuin halutaan.

PÄIVITTÄESSÄSI PALOKUNTASI
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN
2010-LUVULLE, SINUN
KANNATTAA HANKKIA
VARMATOIMISET PÄÄTELAITTEET
MEILTÄ!
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Järjestelmä
muodostuu

Sovelluksen rakenne: ilmoitustaulu, hälytykset -osio, viestintä-osio,
resurssit -osio, raportit -osio sekä asetukset -järjestelmän hallinta.
Järjestelmä on rakennettu hyödyntämään graafista käyttöliittymää.

Koekäyttö ja
tilaaminen

Sinulla on mahdollisuus saada 60 vrk:n pituinen koekäyttölisenssi.
Lisäietoja saat: Visisystems Oy, Ilkka Sorsa puh. 050 430 1687 tai
sähköposti: ilkka.sorsa@visisystems.fi
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