Landstinget Västmanland använder
AX Quick Eye - Säkerhetscentral
AX Quick Eye för styrning och övervakning av brandsystem för Västeråssjukhus.
AcobiaFLUX har fått förtroendet att leverera ett överordnat system för styrning och övervakning av brandsystem
till Landstinget i Västmanland. Övervakningssystemet är
baserat på Citect och hanterar brandlarm, med möjlighet
att kunna hantera inbrottslarm, passagekontroll, övervakningskameror.
Systemet ger inbyggt beslutsstöd för att hjälpa operatören att prioritera åtgärder med bland annat information om skyddsobjekt i anslutning till en händelse eller
incident. AX Quick Eye ger flera positiva effekter i form av
snabbare och mer innehållsrik information, tack vare att
alla tekniska system är sammankopplad till ett och samma gemensamma gränssnitt för operatören. Detta medför att operatören får ett mer korrekt beslutsunderlag

•
•
•

som både ökar effektiviteten och säkerheten för kunder,
medarbetare och anläggningar. Resultatet av analysen
ligger sedan till grund för arbetet med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder i verksamheten.
Konceptet är uppbyggt med en struktur och metodik med
tanke på att systemet skall fungera som ett beslutsstöd
och att operatörer snabbt skall uppfatta larm, instruktioner samt enkelt och intuitivt kunna navigera och hantera systemet. AX Quick Eye integrerar flera helt olika
tekniska system, med en sak gemensamt. Operatörerna
vill ha kontroll på dem från ett och samma system för att
ha möjlighet att analysera, utföra åtgärder och övervaka
dem effektivt. Detta ger en säkrare och mer effektiv anläggning och arbetsmiljö.

AFFÄRSNYTTA OCH KUNDVÄRDE
Integrerar alla de tekniska system som kan finnas i en
•
Fungera som ett beslutsstöd
anläggning
•
Analysera, utföra åtgärder och övervaka dem effektivt
Snabbare och mer innehållsrik information
•
Säkrare och effektivare anläggning och arbetsmiljö
Mer korrekt beslutsunderlag som både ökar effektiviteten och säkerheten

För mer information kontakta: Mathias Ribbestam | Enhetschef | Fastighet
( 08 522 176 21 | * mathias.ribbestam@acobiaflux.se
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