Remote services
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Sites (Home)

De homepagina met een overzicht van de beveiligde sites en met een gemakkelijke toegang tot belangrijke beheeren profielinformatie
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Veranderen van dienst

2

Selectie van land, ID en PIN

3

Snelle acties voor de
sites
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Informatie over de site
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Notificaties controleren
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MySecuritas is ook
online beschikbaar via
web.mysecuritas.com

3

Je contactgegevens bewerken
Zodra je een account aanmaakt, zal je gevraagd worden om je contactgegevens aan te passen, zodat Securitas op de hoogte is van
eventuele wijzigingen

Navigatie

Profiel

Profielinformatie

Telefoonnummer wijzigen

Open instellingen in de
rechterbovenhoek van de
startpagina

Kies de ID & PIN
combinatie voor dewelke
je contactinformatie
wenst te bewerken

Wijzig de informatie in de
verschillende velden

Voer de wijzigingen in en
klik op “done"

Alarmstatus bekijken
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Bekijk de status van alarmen die aangesloten zijn op het Securitas Operation Center

Sites
De homepagina geeft
een snel overzicht van
elke site

Detailpagina van de site
In het alarmgedeelte
vind je filters voor
verschillende
alarmstatussen

Details alarmstatus
Ga naar de details van
het alarmsysteem om
status te zien voor elke
zone van het
alarmsysteem
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Een nieuwe contactpersoon aan een site toevoegen
Als een collega of persoon moet worden toegevoegd als contactpersoon of aan de bellijst, moet je deze eerst
toevoegen aan de site

Choose site
Selecteer de site waarvoor
je een nieuwe
contactpersoon wilt
uitnodigen

Detailpagina van de site
Klik op "alle contacten” voor de contactlijst van de site en
selecteer ”voeg contact toe”

Contactpersoon toevoegen Toelatingsniveau
selecteren
Nieuwe contacten moeten via email worden uitgenodigd. In de
getoonde lijst vind je contacten
van andere sites waartoe je
toegang hebt

Selecteer toelatingsniveau en
bevestig via ”een contact
toevoegen aan een site”

Toelatingsniveau wijzigen
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Wijzig de rechten van een contactpersoon: wat hij/zij moet kunnen doen en wanneer hij/zij wordt gecontacteerd

Site kiezen

Detailpagina van de site

Selecteer de site waar je
de toelatingsniveaus van
de contactpersonen wilt
wijzigen

Klik op "alle contacten”
voor de contactlijst van de
site

Contact kiezen
Zoek de contactpersoon
waarvoor je het
toelatingsniveau wil
wijzigen

Wijzigen

Kiezen en bevestigen

Klik op de "Wijzig
toelatingsniveau"

Selecteer een nieuw
toelatingsniveau en klik op
”wijzigingen opslaan”
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Een contactpersoon aan een bellijst toevoegen
Voeg een contactpersoon uit de lijst toe die door Securitas gebeld moet worden wanneer een alarm afgaat

Site kiezen
Selecteer de site
waarvoor je wijzigingen
in de bellijst wilt
aanbrengen

Detailpagina van de site Contactpersoon kiezen
Klik op "alle contacten”
voor de contactlijst van
de site

Zoek de contactpersoon
die je wilt toevoegen in de
lijst met contactpersonen
voor de site

Informatie bellijst
Scroll naar de ”informatie
bellijst”

Toevoegen aan
bellijst
Klik op ”Voeg toe aan de
bellijst van de site”

Positie
Kies de positie. Als je geen
positie kiest, dan wordt het
contact automatisch
toegevoegd aan het einde
van de bellijst
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Een contactpersoon uit de bellijst verwijderen
Verwijder een contactpersoon van de lijst die door Securitas gebeld moet worden wanneer een alarm afgaat

Site kiezen
Selecteer de site
waarvoor je wijzigingen
in de bellijst wilt
aanbrengen

Detailpagina van de site Contactpersoon kiezen
Klik op "alle contacten”
voor de contactlijst van
de site

Zoek de contactpersoon
die je wilt verwijderen in de
lijst met contactpersonen
voor de site

Informatie over
bellijsten

Scroll naar de ”informatie
bellijst”

Verwijderen uit
bellijst
Klik op ”Verwijder van de
bellijst van de site"

Bevestigen
Bevestig het verwijderen
van de contactpersoon uit
de bellijst
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Volgorde van standaard bellijst wijzigen
Wijzig de volgorde van contactpersonen in de lijst die door Securitas gebeld moeten worden wanneer een alarm
afgaat

Site kiezen
Selecteer de site
waarvoor je wijzigingen
in de bellijst wilt
aanbrengen

Detailpagina van de site
Ga naar de bellijst van de
site

Contactpersoon kiezen
Selecteer de
contactpersoon in de
bellijst

Dropdown
Klik op het dropdown
menu om de positie
voor de contactpersoon
te wijzigen

Nieuwe positie kiezen
Selecteer de
gewenste positie in de
bellijst.
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Een contactpersoon van een site verwijderen
Het verwijderen van een contactpersoon van een site zal deze verwijderen uit de lijst van contactpersonen en de
bellijst

Site kiezen
Selecteer de site waar
je wijzigingen wilt
aanbrengen

Detailpagina van de site
Zoek de contactpersoon
in de contactlijst

Contactpersoon kiezen
Zoek de contactpersoon die
je wilt verwijderen uit de lijst
met contactpersonen voor
de site

Contactpersoon
verwijderen
Klik op ”Verwijder
contactpersoon van de
site”

Bevestigen
Bevestig het verwijderen
van de contactpersoon
van de site
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Een contactpersoon van een site naar een andere verplaatsen
Door een contactpersoon van de ene site naar de andere te verplaatsen, zal deze automatisch verwijderd worden uit de contacten bellijst van de vorige site. Als je de contactpersoon wilt toevoegen aan de bellijst van de nieuwe site, moet je dit apart doen
nadat de contactpersoon is verplaatst

Site kiezen
Selecteer de site
vanwaar de
contactpersoon moet
worden verplaatst

Detailpagina van de site
Zoek de contactpersoon
in de contactlijst

Profiel kiezen
Selecteer "Verplaats
contact naar site"

Nieuwe site selecteren
Selecteer de site waar de
contactpersoon naar
moet worden verplaatst

Verplaatsen
Bevestig om het contact
te verplaatsen

Bevestiging
De verplaatsing is gedaan
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Event log voor een site bekijken
Controleer welke alarmsituaties zich vandaag of de vorige dagen op de site hebben voorgedaan

Site kiezen
Selecteer de site waarvan
je het logboek wilt
bekijken

Detailpagina van de site
Scroll naar "Event log"

Event log

Beschrijving event

Druk op het dropdown
menu voor meer
informatie over het event

Je krijgt een gedetailleerd
overzicht wanneer het
dropdown menu is
geopend
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De test/servicemodus voor een site activeren
Activeer of deactiveer de test/servicemodus voor een site. Om veiligheidsredenen wordt de modus na een bepaalde
tijd automatisch gedesactiveerd. Als je de test/servicemodus handmatig wilt deactiveren, moet je op voorhand de
zones herstellen

Site kiezen
Selecteer de site
waarop je de
testmodus wilt
activeren

Detailpagina van de site
Activeer de
“Testmodus”

Alarmsysteem selecteren
Gebruik de schakelaar om te kiezen welke systemen in
test/servicemodus moeten gaan

Bevestigen
Bevestig dat de
selectie in de
testmodus moet
worden gezet

Test/servicemodus geactiveerd
De actieve test/servicemodus is
zichtbaar.
De automatische eindtijd van de
testmodus wordt ook getoond
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Een open alarm annuleren

Laat Securitas weten dat ze niet hoeven te reageren op een alarm. Als je een alarm annuleert vanuit de app, moet je het paneel nog
steeds resetten

Site overzicht
Klik op annuleren naast
het alarm

Alarm annuleren
Bevestig het annuleren
van het alarm naar het
Securitas Operation
Center

Bevestigen
Het alarm is
geannuleerd
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Stel een nieuw tijdelijk alarmschema in
Als je een ander alarmschema wilt, kan je een tijdelijke wijziging instellen

Site kiezen

Alarmsystemen

Selecteer de site waar
je een tijdelijk schema
wilt toevoegen of
verwijderen

Selecteer in het
detailoverzicht
van de site het
alarmsysteem dat
je wilt wijzigen

Zone van
alarmsysteem
selecteren
Selecteer de zone
waarvoor je een
tijdelijk schema wilt
instellen

Tijdsinterval
toevoegen
Selecteer het
tijdsinterval dat je wil
wijzigen. Je kan ook
een nieuw interval
toevoegen door te
klikken op “Voeg
tijdsinterval toe”

Selecteer
tijdsinterval

Nieuw schema
opslaan

Selecteer nieuwe
uren

Klik op “wijzigingen
opslaan”

Nieuw schema
Het nieuwe
schema is
zichtbaar voor de
zone
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Zie lijst van uitgenodigde contactpersonen voor een site
Overzicht van alle uitgenodigde contactpersonen die de uitnodiging nog niet hebben aanvaard

Site kiezen
Selecteer de site
waarvoor u een nieuwe
contactpersoon wilt
uitnodigen

Detailpagina van de site
Ga naar ”Uitnodigingen"
in de rubriek
”contactpersonen van
de site”

Openstaande
uitnodigingen
Hier kan je alle open en
verlopen uitnodigingen
zien

Toelatingsniveau’s
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Wat mag welk toelatingsniveau doen

Permission

A

B

C

D

S

Alarm aan/af status bekijken

✔

✔

✔

✔

✔

Alarmschema bekijken

✔

✔

✔

✔

Tijdelijke wijzigenen maken in het alarmschema

✔

✔

✔

✔

Andere contacten zien

✔

✔

Het toelatingsniveau van een ander contact wijzigen

✔

✔

Contactpersonen toevoegen en verwijderen

✔

✔

De standaard bellijst wijzigen

✔

✔

✔

