Het SafeLinQ platform en de onverwoestbare
Sonim XP3 Sentinel bieden u optimale
zekerheid en veiligheid!
De combinatie van de Sonim XP3 Sentinel en het SafeLinQ platform
bieden u de perfecte oplossing wanneer u werkzaam bent in risicovolle,
gevaarlijke en mogelijk zelfs gewelddadige omstandigheden.
De ultra-rugged Sonim XP3 Sentinel vormt een
veilige en betrouwbare oplossing waarmee u
eenvoudig een alarmsignaal kunt verzenden in
geval van nood en calamiteiten.
Met één druk op de knop verstuurt u eenvoudig
rode, amber of groene meldingen met locatieinformatie naar het SafeLinQ-platform via GPRS
of SMS (indien u zich op een locatie bevindt met
slechte GPRS dekking).
U kunt de SafeLinQ service gebruiken via de ‘out
of the box’ websolution of integreren in uw eigen
IT-omgeving door middel van een API.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
VAN DE SONIM XP3 SENTINEL
I.C.M. DE SAFELINQ SERVICE:
Track & Trace via GPS
reporting TIME WINDOW
RODE ALARM knop
Bewegingssensor / alarm
Rapportage FUNCTIE
StatusMELDING via DIRECTE TOETS
STATUSMELDING BIJ Aan/uit ZETTEN
Non Movement ALARM
BHV Alarmering

Belangrijkste voordelen:
Locatiehistorie
U kunt een service start/ eind tijd instellen, evenals
de interval waarmeee de locatie wordt ververst.
De Sonim XP3 Sentinel zal automatisch op de
ingestelde tijden de actuele locatie doorsturen
naar het SafeLinQ platform.
MAN-DOWN FUNCTIE
De man-down functie is een bewegingssensor die
een alarm uitstuurt als de sensor wordt geactiveerd.

Aan/Uit Status
Zorgt er voor dat een melding wordt uitgestuurd
als de Sonim wordt aan- of uitgezet en als het
batterij niveau laag is of het toestel wordt
opgeladen.
RODE ALARM knop
Met een druk op de rode alarm knop wordt automatisch een voorgeprogrammeerd nummer gebeld
en uw positiebepaling naar de alarmcentrale
gestuurd. De amberkleurige en groene toets
kunnen naar wens worden geprogrammeerd,
b.v. om een verzoek tot monitoring en tracering
te plaatsen.
OTA Beheer
Alle settings van een toestel kunnen van afstand
worden beheerd.
StatusMELDING via DIRECTE TOETS
De reguliere toetsen van de Sonim XP3 Sentinel
kunnen zo geprogrammeerd worden dat als deze
enkele seconden ingedrukt worden gehouden er
een actieve positiebepaling wordt verstuurd naar
het platform en haar beheerders. Dit kan gebruikt
worden voor een melding van bijvoorbeeld `aangekomen op locatie`, `veiligheids-risico` of ‘ga nu
gebouw zonder GPS naar binnen’.

BHV Alarmering
Via de website kan ingesteld worden welke
personen welke alarmen dienen te ontvangen.
De alarmen corresponderen met de toetsen van
het toestel, bijvoorbeeld toets 5 is BRAND. De
ingestelde personen ontvangen dan direct per
mail en of SMS de melding BRAND plus eventuele
locatie van betreffende melding.

SafeLinQ Solutions
SafeLinQ is een innovatief, snelgroeiend bedrijf
gespecialiseerd in het leveren van Mobile
Location Based Products (MLBS). Ons doel is
om veiligheids- en beveiligingsoplossingen te
bieden die zowel consumenten als bedrijven
kunnen helpen zichzelf en hun bezittingen te
beschermen.

De voordelen van SafeLinQ
• Compleet portfolio in een ‘full service’
platform
• Best beschikbare hardware
• Turn-key solution
• Ideaal voor kostenbewuste marktsectoren
• Standaard alle functies beschikbaar

IDEAAL VOOR AMBULANTE WERKERS ZOALS BEVEILIGINGSMEDEWERKERS, KOERIERS, ZORGPERSONEEL, BOUW EN OFFSHORE

BESTAND TEGEN WATER, ZAND, STOF, MODDER,
SCHOKKEN, STOTEN EN EXTREME TEMPERATUREN!!
KEEPING YOU SAFE - SONIM XP3 SENTINEL

AANTOONBARE ROBUUSTHEID
IP-67 / MIL-810G gecertificeerd

Built for Life - de Sonim XP3 Sentinel is de ultieme veiligheidstelefoon voor ‘lone
workers’ in extreme omstandigheden. Volledig waterdicht (IP-67), MIL-810G
gecertificeerd en uitgerust met hoogwaardige GPS, batterij met extra-lange
levensduur, LED lamp, 2MP camera en een state-of-the-art ‘Man Down’ sensor.
De Sonim XP3 Sentinel geeft het begrip duurzaamheid een geheel nieuwe lading.

VOLLEDIG WATERDICHT TOT 1 METER DIEPTE
bestand tegen regen, mist en zoute lucht
BESTAND TEGEN STOF EN MICRO-DEELTTJES
niet-poreuze behuizing

De Sonim XP3 Sentinel is uitgerust met geavanceerde software ter bescherming
van lone workers en een ‘Man Down’ bewegingssensor voor het registreren van
inslagen, kantelingen, vrije vallen en bewegingsloosheid. Met de rode alarm knop
verstuurt u een GPS-signaal met locatie-informatie en wordt de SOS-meldkamer
gebeld zelfs wanneer de telefoon is geblokkeerd. De amberkleurige en groene
toets kunnen naar wens geprogrammeerd worden – de amberkleurige toets kan
b.v. een verzoek tot monitoring en tracering verzenden en de groene toets kan het
begin en einde van een dienst registeren.

BESTAND TEGEN VALLEN
van 2 mtr. hoogte op beton
BESTAND TEGEN EXTREME TEMPERATUREN
van -20ºC tot +55ºC
EXTRA-KRACHTIGE BATTERIJ
tot 26 uur ‘traceringstijd’

En natuurlijk wordt u ondersteund door Sonim’s unieke en toonaangevende
‘3-Year Comprehensive Warranty’!

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• IP-67 certificatie
• MIL-810G certificatie voor zout, mist, vochtigheid, transport- en
thermische schokken
• Dual-injection ingespoten behuizing van gehard rubber
• Bestand tegen vallen vanaf 2 meter hoogte op beton vanuit iedere hoek
• Beschermd tegen vibraties van 5Hz tot 500Hz
• Niet-poreuze behuizing ondoordringbaar voor micro-deeltjes
• Operationeel van -20ºC tot +55ºC
• Schok- en krasbestendig Gorilla Glass display
• Toetsenbord getest tot 850.000 toetsaanslagen
•
•
•
•
•
•
•

2MP camera met flits
GPS met SIRF InstantFix
LED zaklamp
FM radio
Micro-SD Card slot (tot max. 2GB)
Sonim Lone Worker applicatie
Man Down sensor (configureerbare driedimensionele bewegingsmeter)

•
•
•
•
•

EDGE tri-band (900, 1800, 1900 MHz & 850, 1800, 1900 MHz)
Ondersteuning voor meer dan 12 talen
Bluetooth 2.0 met DUN, OPP, SPP, HSP, HFP
SMS capaciteit voor max. 1.000 berichten
1850mAh batterij: tot 18 uur spreektijd / tot 1500 uur standby-tijd /
tot 26 uur GPS tracering met een interval van 3 minuten

DUURZAME MECHANIEK
toetsenbord getest tot 850.000 toetsaanslagen
ONVERWOESTBAAR DISPLAY
schok- en krasbestendig Gorilla Glass

LW

LONE WORKER APPLICATIE
speciale toetsen met kleurcodering
‘MAN DOWN” FUNCTIE
driedimensionale bewegingssensor
GPS TRACERING
positiebepaling en navigatie-applicaties
2 MP CAMERA
‘rugged’ uitvoering

Dealer:

INHOUD VAN DOOS
• Toestel
• Batterij 1850 mAh
• Riemclip
• Schroevendraaier
• Stereo headset

Te bestellen accessoire: autolader

www.sonimtech.com

www.safelinqbenelux.nl

