
TELIA CRYSTAL ALARM 

PERSONLARM I MOBILEN. HJÄLPEN BARA ETT KNAPPTRYCK BORT 

Ett personlarm stärker din säkerhet vid riskfyllda situationer, hotfulla lägen och 

ensamarbete. Med appen Crystal Alarm i mobilen är hjälpen bara en 

knapptryckning bort. Bär tryggheten i fickan vart du än går. 

Unik larmfunktion 
Appen finns för både för Android och iPhone och är den 
enda på marknaden som larmar enbart genom att du 
trycker på en hårdvaruknapp på själva mobiltelefonen. 
Du behöver ingen annan utrustning än din smarta 
telefon, som du redan är van att hålla laddad och nära 
till hands. 
 

Beprövad trygghet 
Med hjälp av telefonens positioneringssystem, 
meddelar Crystal Alarm var du befinner dig när du slår 
larm. Med säker driftsfunktion, simultan kommunikation 
via både SMS och mobilt Internet, samt tidsinställda 
larm kan du känna trygghet i vetskapen att hjälp är på 
väg. Systemet är väl beprövat och dagligen får 
tusentals användare en tryggare vardag med hjälp av 
Crystal Alarm. 
 

Flexibla larmvägar 
Crystal Alarm uppfyller branschens krav för 
yrkesgrupper med riskfyllda arbeten, och erbjuder flera 
möjliga larmvägar. Larmet kan gå till kollegor i en utvald 

grupp, till egna larmcentraler inom organisationen eller 
direkt till en nationell larmcentral eller vaktbolag. 

 

Inomhuspositionering 
Om man arbetar inomhus där man inte har tillgång till GPS 
kan man positionera larmen med tekniker såsom iBeacon 
och NFC. Med iBeacon kan man med automatik 
positioneras på rätt våning eller i rätt rum, medan NFC ger 
en effektiv lösning där man kan checka in i ett område, 
exempelvis en undercentral och där ett eventuellt framtida 
larm blir populerat med den information som finns på NFC-
taggen. 

 

Funktionalitet i appen 
- Enkel och användarvänlig 
- Larm via telefonknapp 
- Larma med en separat Bluetooth-knapp 
- Tidsinställt larm 
- Positionering 
- Redundant kommunikation via internet och SMS 

 

    
Organisationen får tillgång till en självserviceportal där man själv kan 

administrera användare och larmgrupper samt  alla inställningar centralt.  

Appen laddar man ner från Apple App Store eller Google Play Store och 

denna anpassar sig automatiskt. 

I Självserviceportalen kan man även se statistik, larmhistorik med mera.  

- 
  

Utöver nödlarm finns en funktion som heter tidslarm som med 

fördel kan användas om man arbetar ensam. Exempelvis om man 

skall utföra ensamarbete i en källare sätter man tidslarmet på 

15 minuter. Man går ner i källaren där det inte finns täckning. 

Man stänger sedan av larmet så fort man är i säkerhet. 

  



Funktioner i egen larmcentral 
- Enkel och användarvänlig 
- Larma till extern larmcentral 
- Larma till egen larmcentral 
- Ljudsirén 
- Ljussirén 
- Integration med befintliga verksamhetssystem 
 

 
 

 

Crystal Button kompletterar 

ditt personlarm. 
Pressade situationer kan uppstå 
snabbt, då kan det vara bra att ha en 
dedikerad larmknapp, därför erbjuder 
vi även Crystal Button som är en 
separat liten larmknapp som pratar 
med mobilen via Bluetooth. 
Med Crystal Button blir det väldigt 
snabbt och enkelt att larma. Vi 
rekommenderar alltid Crystal Button 
när det är risk för hotfulla situationer. 
 

 

Självserviceportalen ger full kontroll 
Självserviceportalen ger full kontroll på hela lösningen. 
Stark inloggning med tvåfaktorautentisering säkerställer 
att ingen obehörig 
kan ändra viktiga 
funktioner. 
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Självserviceportalen kan man administrera användare som 
skall ha tillgång till systemet och planera dessa i olika 
larmgrupper. Larmmottagare kan ta emot larm från sina 
kollegor i samma larmgrupp. 
 
Det går även att se statistik Självserviceportalen som 
exempelvis antal anslutna användare över tid, antal larm 
över tid och fördelningen av olika mobiltelefoner, 
operativsystemsversioner och larmappsversioner. 
 

 
 
 


