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LOTS Online
- en helhetslösning för personsäkerhet

Utvecklingen av LOTS Online har skett med målsättningen att öka tryggheten i ett stort 
antal branscher där det finns arbetssituationer med riskfaktorer i form av t ex farliga ar-
betsmoment eller hotbild. Några exempel är på yrkeskategorier är skogsarbetare, industri-
arbetare i tuffa industrimiljöer och transportarbetare där svåra och tunga lyft ingår som en 
naturlig del av arbetsdagen. Det finns också många yrken med säkerhetsrisker och hotbil-
der som gör att en online-tjänst innebär en helt annan trygghet jämfört med äldre offline-
lösningar. Några exempel är myndighetspersonal som ofta arbetar på fältet, väktare och 
poliser.                  
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1. Enkel
LOTS Connect är en helhetslösning för personalsäker-
het. Du som Kund behöver inte investera i utrustning 
eller teckna avtal med många aktörer, som t ex med 
larmcentral, telefonoperatörer eller vaktbolag. Ett enda 
avtal med LOTS Security räcker. 

2. Snabb 
LOTS Connect är en tjänst som ger snabb respons vid 
en hotfull situation eller olycka på jobbet. Vid larm får 
larmcentralen automatiskt GPS-data som talar om var 
den utsatte befinner sig. Samtidigt öppnas en direkt 
telefonlinje med larmcentralen. 

3. Trygg
Otrygghet bidrar till sjukfrånvaro och ökad personal-
omsättning. Kvalitet riskeras när personalen upplever 
utsatthet. LOTS Connect innebär ett kompletterande 
alternativ i form av en närvarande och tillförlitlig kom-
munikationskanal. Det ger närhet till effektiva insatser, 
som kanske en kollega på plats inte kan erbjuda. Vår 
larmcentral har öppet 24 timmar om dygnet, året om.

4. Tillförlitlig
LOTS Security AB, med 25 års erfarenhet i branschen, 
tar ett helhetsansvar för att hårdvara, kommunikation 
och respons sys ihop till en enda kundanpassad tjänst.

5. Flexibel
LOTS Connect kan konfigureras för att utföra mer än 
larm till larmcentral. Det kan till exempel användas för 
”mjukt larm” i form av direktkontakt mellan personal 
på fältet och den interna ledningen, larm vid utebliven 
ankomst eller efter en tidsperiod utan kontakt. Teknik 
och tjänst erbjuder en mängd kombinationsmöjligheter.

Kunden behöver inte investera i utrustning eller låsa 
sig för långa avtalsperioder gentemot flera aktörer, 
utan vi erbjuder 3 månaders uppsägningstid. Det ger 
kunden flexibilitet att anpassa sig till förändringar i 
personalstyrka eller hotbild, som kan variera säsongs-
vis.

Fem skäl till varför Sveriges offentliga sektor väljer 

LOTS Connect

Arbetsmiljöverket föreskriver i 
AFS 1993:2
7§ Arbetstagarna ska ha möjlighet att kalla på snabb hjälp 
vid en vålds- eller hotsituation.

Arbetsgivaren ska se till att

 • det finns larmutrustning där så krävs för   
 säkerheten.

 • det finns särskilda rutiner för vem som   
 skall ta emot larm och för åtgärder som   
 skall vidtas när larm utlösts.

 • övning av säkerhetsrutiner och åtgärder   
 vid larm genomförs regelbundet.

 • larmutrustning underhålls och kontrolleras det finns  
 andra tekniska hjälpmedel om det behövs.

Olika typer av larmenheter.
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LOTS Connect personlarm består av två delar: en  
larmenhet som du bär med dig i fickan och en  
larmcentral som LOTS Security driver. Larmenheten 
innehåller en GPS- mottagare för att bestämma var du 
är och en GSM-modul som skickar och tar emot infor-
mation från larmcentralen via mobilnätet. 

Så här fungerar det
När man trycker på larmknappen så kopplar personlar-
met upp ett samtal med larmcentralen. 
Larmoperatörerna har stor erfarenhet och vana att sam-
tala med personer i chocktillstånd. Deras kunskap är 
ovärderlig när det gäller att få fram relevant informa-
tion och ge praktiska råd i  det akuta skedet. 

Om man är förhindrad att samtala med räddnings-
tjänsten, t ex  för att man är hotad eller skadad eller 
chockad, så kommer ändå en förberedd larmprocess 
att genomföras. Larmcentralen lyssnar och spelar in 
det som hörs. Personlarmet har en GPS-mottagare som 
sänder information om var du befinner dig. 

Larmcentralen får automatiskt fram förberedd bak-
grundinformation om den larmandes verksamhet och 
hotbild och det sammanställs löpande med ny informa-
tion från personlarmet. Larmcentralen leder verkstäl-
landet av den förberedda åtgärdsplanen, t ex. att kalla 
ut väktare och informera kontaktpersoner. Om läget 
kräver så mobiliseras resurser som ambulans och polis 
direkt.

Tilläggsfunktioner
En del personlarm har funktionsknappar som kan 
kopplas till en rad olika tilläggsfunktioner. Sådana 
funktioner är dels avsedda för att förbättra larmkvali-
teten och dels underlätta den dagliga hanteringen av 
personlarmen. Tilläggsfunktionerna utformas under ett 
möte med personalen och anpassas till fungera prak-
tiskt i just deras arbetsmiljö. 

Personlarmet är en konkret och synlig del av arbets-
givarens arbetsmiljöansvar och det blir naturligt att 
koppla rutiner och planer till den vardagliga hante-
ringen av personlarmet. 

Vilka larmtyper som finns tillgängliga beror på vilken 
larmenhet du valt. 

Typiska larm är:

 • Paniklarm - med en knapptryckning skickas ett  
 larm och ett nödsamtal kopplas upp.

 • Rörelselarm - om du slutar eller börjar att röra  
 dig när du inte borde det.

 • Geofencing/säkra områden - du bestämmer  
 genom att rita direkt på en karta ett område som  
 t ex din personal inte bör lämna.

 • Röstlogg - lämna aktuell information, vart du  
 ska och till vem medan du är på språng.

 • Övning - öva hela larmkedjan.

 • Test - testa att tekniken fungerar.

 • Autotest - låt tekniken testa sig.

 • Batterispar - försäkra dig om att personlarmets  
 batteri inte tar slut utan din vetskap. 

Kort om LOTS Connect personlarm

Vår larmcentral tar hand om dig 24 timmar om 
dygnet.
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Välkommen till Lots Security AB!

Jag heter Gunnar Ranebäck och är VD  på LOTS Security AB.

Det är jag som grundade företaget 1984 och är stolt över att kunna säga att vi vuxit stabilt sedan 
dess.Vi är numera ett av de marknadsledande företagen inom personsäkerhet och passersystem  
och har kunder både inom privat och offentlig sektor. De största kunderna är stat, kommun och 
landsting samt transport och logistikföretag. 

Som kund kan du känna dig trygg hos oss. 
Vi har pålitliga system som genomgår kontinuerliga 
kontroller för att motsvara de högsta kvalitetskraven. 
Vårt breda nät av samarbetspartners och återförsäl-
jare runt om i landet garanterar geografisk närhet till 
kunderna. Eftersom vi 
också har en egen serviceorganisation med  
jourverksamhet är LOTS Security ett tryggt val för 
dig som söker en professionell leverantör av säker-
hetslösningar. 

Vi kan hjälpa dig med följande:
 • Kundanpassade personlarm 

 • Larmprogramvara

 • Passagesystem

 • Ronderingssystem

 • Positionerigssystem

Vi ser fram emot att få höra om era behov för att där-
efter presentera vårt erbjudande för er.  
Välkommen till LOTS Security - leverantör av säker-
het! 

Med bästa hälsningar

LOTS Security AB

Gunnar Ranebäck  
VD


