ARIGON® PLUS

Centrale * Crisiscentrum* Beheer

Het geïntegreerde, modulaire software systeem voor BOS en gebruikers met veiligheidstaken

ARIGON® PLUS het schaalbare managementsysteem
Een systeem met uniforme gebruikersinterfaces en
uniform gegevensbestand – een verlichting voor
elke gebruiker.
De veelvoudige opgaven van schakelcentrales en
commandoposten reiken van installatiesturing en
–bewaking, het inleiden van maatregelen bij een
gebeurtenis, tot administratieve taken.
De wens, voor deze werkzaamheden een uniformsysteem in te kunnen zetten, is voor de hand
liggend.
Met ARIGON® PLUS is dit verzoek werkelijkheid
geworden. Een enkel systeem voor alle
taakgebieden, een beslissende stap voorwaarts.

inzetmiddelen.
De statusmonitor geeft een extra overzicht over de
inzetmiddelen. De statusupdate gebeurt via analoge- of digitale radiosignalen of via de telefoon. In
industriële toepassingen worden ook andere technieken, zoals bijvoorbeeld transponders of
toegangscontrolesystemen als statusinformatie
gebruikt.
Alle gebeurtenissen worden bovendien in
een wachtboek gedocumenteerd. De aan- en
afwezigheden van het personeel kunnen als
voorstel uit het wachtboek in het dienstplan worden
overgenomen.
De inzetten worden na de inzetafsluiting automatisch aan het inzetbericht doorgegeven en kunnen
aangevuld worden. Deze informatie dient als volledige documentatie en als basis voor statistieken,
zoals bijvoorbeeld de hulpdienstenbewaking.
De afrekening van betaalde inzetten kan automatisch uit het bericht gegenereerd en naar behoefte
handmatig aangevuld of veranderd worden.

Gevarenmanagement

Het afstemmen van gegevensbestanden van verschillende systemen alsook interfaces tussen de
toepassingen van verschillende fabrikanten vervalt.
ARIGON® PLUS is een modulair systeem, dat naar
wens van de klant samengesteld wordt. De bewezen moduleopbouw maakt het mogelijk een
optimale en voordelige afdekking van alle klantwensen. Gebruikersinterfaces worden naar wens
ook individueel geconfigureerd.
En wanneer de standaard niet voldoende is? Geen
probleem - ARIGON® PLUS heeft de integratie van
heel speciale klantenwensen al voorzien.

Commandopost * Veiligheidscentrale
Het ARIGON® PLUS gebeurtenismanagement
beheert noodgevalinzetten en ook werkinzetten.
Door verschillende functiebouwstenen is het
even goed inzetbaar voor brandweer-, reddingsdienst- en politiecentrales. Door de mogelijkheid
tot bijschakeling van verschillende subsystemen
is ARIGON® PLUS gebeurtenismanagement het
ideale veiligheidsmanagementsysteem voor industriecentrales en andere sturingscentrales. Het
systeem stelt maatregelen voor, stelt desgewenst
alternatieven voor, bewaakt de beschikbaarheid
van noodzakelijke hulpmiddelen en alarmeert de

Het ARIGON® PLUS gevarenmanagement is een
fabrikantonafhankelijke interface voor communicatie met gevarenmeldinstallaties.
Van meeluisteren tot bi-directionele koppeling kan
met de meest verschillende fabricaten gecommuniceerd worden.
Hierbij worden systemen van verschillende fabrikanten in één gebruikersinterface samengebracht.
Dit ontlast de gebruikers, want de extra moeite van
de bediening van verschillende, installatieafhankelijke systemen vervalt.
Aanvullend kan ook de servicedocumentatie van
alle melders alsook het afsprakenbeheer via ARIGON® PLUS verlopen.

GIS - het geografische informatiesysteem
Als ondersteuning in de commandopost, bij het
gevarenmanagement, voor bewaking van technische gegevens en bedrijfssituaties of om de actuele
situatie in het crisiscentrum te visualiseren ARIGON® PLUS GIS biedt de gewenste informatie.
Informatiepunten zoals ziekenhuizen, helikopterlandingsplaatsen, rasteronderzoekpunten, inzetvoertuigen of ingezette eenheden zijn slechts enkele
voorbeelden uit het uitgebreide palet van
mogelijkheden van het GIS systeem.
Zo kan direct vanuit de grafische weergave belangrijke databankinformatie opgeroepen en gebruikt
worden. Als voorbeeld kan een telefoonverbinding
vanuit de grafische weergave opgebouwd worden.

Individuele veiligheidsoplossingen - Innovatieve mogelijkheden
Het zoeken in de databank vervalt. De gebruiker
wordt hiermee weer ontlast.
De GPS-koppeling maakt het mogelijk een voertuig
weer te geven op de actuele plaats. Ook alle stuurbare en schakelbare elementen zoals belichting,
draaikruizen, poorten, installaties, videocamera’s
etc. zijn vanuit de grafische weergave actief bedienbaar.
Er kunnen zowel pixel- als ook vectorafbeeldingen
weergegeven worden. Land- en stratenkaarten
kunnen even goed getoond worden als gebouwentekeningen.
ARIGON® PLUS GIS wordt als aanvulling op de
hoofdcomputer gebruikt, voor gevaarmanagement
en voor situatiekaartenbeheer.
De snapshot functie produceert een beeldbestand
(jpg-formaat), dat van een tijdstempel voorzien
is. Zo kan de ontwikkeling van een inzet of een
grootschalige schade later grafisch gevolgd
worden. In
dit formaat
kunnen de
bestanden
ook zonder
ARIGON®
PLUS-installatie bekeken
en gebruikt
worden.

Sturing en communicatie
ARIGON® PLUS maakt de centrale samenvoeging
van alle interfaces mogelijk. Er kunnen de meest
verschillende systemen en installaties aangekoppeld worden.
Als voorbeeld worden hier toegangscontrolesystemen, de totale domotica, schakel- en sturingscentrales, videobewaking, weerstations alsook
alarmering genoemd. Ook processen en installaties kunnen bewaakt worden.
Door de fabrikantenonafhankelijkheid van ARIGON® PLUS kunnen ook voorraadsystemen gekoppeld worden.

Audiocommunicatie
ARIGON® PLUS maakt de integratie van verschillende audiobronnen mogelijk.
Communicatie-installaties van de meest uiteenlopende fabrikanten worden volledig geïntegreerd, de
gegevensopslag (bereikbaarheden) gebeurt
redundantievrij in ARIGON® PLUS.
Al naar gelang de uitbreiding kunnen audiosignalen
gekoppeld worden. Aangesloten worden onder
ndere telefonie, noodoproepen,
industrienoodoproepen, radio, ELA, GSM,

intercoms, radio, televisie, korte / lange berichtgeving.

Massaberichtgeving

De bouwsteen ARIGON® PLUS InfoKom voert
definieerbare massaberichtgevingen en alarmeringen uit. Er vindt een automatische berichtgeving
plaats naar zoveel deelnemers als gewenst, volgens gedefinieerd scenario langs volgende wegen:
• Vaste telefoon
• Gsm-telefoon
• SMS
• Alarmering analoog met 5-tonen
• Alarmering digitaal
• Fax
• e-mail
• e*message
• ELA

Rampenbestrijding

Ook voor de inrichting van crisiscentra en het werk
in het crisisteam zijn verschillende modules beschikbaar. Naast de inzet van ARIGON® PLUS
in centrales van BOS, gebruikt de industrie deze
module ook voor het beheer van crisissituaties op
ondernemersgebied, zoals bijvoorbeeld productterugroepacties.
De volgende modules zijn beschikbaar voor het
crisiscentrum:
• Kenmerken (speciale databankrecherche)
• Situatiedocumentatie met GIS
• KatS-Plan, KatS-Helper
• KatS-Staf

Administratie

Aanvullend en volledig geïntegreerd biedt ARIGON® PLUS een veelvoud van modules voor dagelijkse administratieve taken.
• Adressen en bereikbaarheden
• Organisaties
• Personen
• Oefeningen
• Dienstplanning
• Afspraken
• Voertuigen
• Materiaaladministratie
• Bestellingen
• Inzetafrekening
• Opdrachtenbeheer
• Documenten
• Brandpreventie
• Water (Watervoorziening en afvoersystemen)
Er worden voortdurend nieuwe modules ontwikkeld.
Neemt u contact op wanneer u verdere vragen
heeft.

Gebruiksgebieden
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheids- en noodoproepcentrales, commandoposten
Mobiele commandoposten, inzet-commando
wagen
Centrale sturingsinstallaties
Bedrijfsveiligheid en bedrijfsbeveiliging
Rampenbestrijdingscrisiscentra
Controleposten voor brandpreventie
Opslag en werkplaatsen
Administratie
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