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En verden i forandring stiller nye krav til krisestyring og
–beredskab i skoler og uddannelsesinstitutioner. CMA
er en fremtidsorienteret, digitaliseret platform, der øger
effektiviteten i krisesituationer – og styrker trygheden i
hverdagen.

ALARMERING
MED DIREKTE BESKED
EFFEKTIV KRISESTYRING I DAG- & UDDANNELSESINSTITUTIONER
Kravene til interne kriseberedskaber– og individuel håndtering af krisesituationer i dag- og uddannelsesinstitutioner som folkeskoler, professionsskoler, gymnasier og universiteter har aldrig været højere.
Brand og naturkatastrofer kunne håndteres med højlydte alarmer, tydelige flugtveje og hurtig evakuering, men nu oplever vi, at nye trusler som terror og skoleskyderier truer trygheden. Det udfordrer os
med nødvendigheden af barrikadering og stilhed.
Ikke to krisesituationer er ens! Den dynamiske CMA platform samler data, digitaliseret kortlægning, kriseplaner og –beredskab i ét. Platformen
guider alle involverede med individuel alarmering og information, så naturlige reaktionsmønstre som forvirring og panik erstattes af handlekraft
og professionalisme.
CMA er på forkant med udviklingen og skaber sikkerhed & tryghed i hverdagen.

VIDSTE DU?

Med CMA alarmeres ansvarlige, ressourcepersoner, elever
og forældre individuelt og eventuelt lydløst med besked via
SMS, Messenger, mail, Skype eller andre kanaler om alvorli
ge trusler som brand, bomber, skoleskyderier og terror. De
modtager specifikke beskeder og instruktioner, der sikrer
effektiv evakuering og reducerer uhensigtsmæssig adfærd
og panik.
CMA opdateres automatisk via integration med eksisteren
de IT platforme og databaser, tilkobles etablerede alarmsys
temer og skaber en effektiv situationshåndtering fra hæn
delsen identificeres - til trygheden er genetableret og alle
er sikre.
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… at kravene til kriseberedskab løbende udvides og øges?

CIM Mobility har med kreativ ideudvikling, stærke styringsressourcer og målrettet problemløsning leveret en digital,
integreret platform, der øger trygheden i hverdagen. Udviklingsteamet har initieret gode interne diskussioner, udviklet
vores ideer og hjulpet med at synliggøre og forbedre vores
beredskabsplaner, så vi med CMA som en naturlig del af det
kommunale beredskab er bedre rustet i akutte situationer,
hvor borgernes sikkerhed er truet.

Lisbeth Gransgaard Olsen
Digitaliseringskonsulent | Esbjerg Kommune
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SÅDAN VIRKER CMA
•

CMA styres fra et enkelt og intuitivt WEB Dashboard. Dash
boardet har en visuel kortfunktion, der viser den aktuelle status
på CMA. Dashboardet sikrer samtidig en nem håndtering af
drift samt opsætning.

•

CMA aktiveres via kablede eller trådløse alarmtryk, eksisterende
alarmoutput eller SMS, APP, API eller opkald på i forvejen ind
kodede nødnumre. Ved aktivering kan CMA automatisk iværk
sætte handlingsplaner, der imødegår den indtrufne situation.

•

Platformen udsender omgående beskeder til alle respons
grupper. Afhængig af situationen sker alarmeringen med eller
uden lyd. Hvis nødvendigt deaktiveres traditionelle alarmer for
at minimere støj.

•

Responsgrupperne modtager beskeder med foruddefinerede
instruktioner. Det betyder, at ansvars og ressourcepersoner,
elever, forældre og pårørende får besked om, præcis hvordan
de skal forholde sig og hvilke indsatser, de skal iværksætte.

•

Når krisesituationen er overstået, kan CMA hjælpe med at ska
be overblik. Platformen kan bl.a. sikre, at implicerede får infor
mation om nødvendige handlinger, krisehåndtering og eventuel
krisehjælp.

FUNKTIONALITET
•

CMA opdateres automatisk med data fra eksisterende syste
mer bl.a. ansattes kontaktdata. Alt opbevares i et robust, dub
leret hostingmiljø og i henhold til EUs persondataforordning.

•

Platformen er integrerbar med Microsoft Exchange Servere,
Oﬃce 365, XML, KDM, Tabulex TEA og andre systemer via API.

•

Automatisk opdatering sker via integration eller Skyen – og kan
suppleres med manuel indtastning.

•

Alt personale er forudgående grupperet i ansvars og ressour
cegrupper. Elever, beboere, forældre og pårørende er opdelt i
tilsvarende grupper med varierende informationsniveau. Alle får
individuelle beskeder og instrukser.

•

CMA har et I/O modul til tilslutning af eksisterende alarmsyste
mer. Der er yderligere mulighed for modtagelse af alarm via API,
GSM og trådløse tryk.

•

Platformen afprøves automatisk hvert 5. sekund. Ved fejl alarmeres ITansvarlige øjeblikkeligt. De konstante testwwww ska
ber tryghed for, at systemet altid er vedligeholdt, aktivt og op
timalt fungerende.

Fælledvej 17
7600 Struer
DK-Denmark
+45 76 90 00 02
info@cimmobility.dk
www.cimmobility.dk
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