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Co potřebujete v krizové situaci?

✓ Chci vědět, co se vlastně děje a kde krize vznikla?
✓ Chci vědět, kdy a jak bude krizová situace vyřešena!
✓ Chci vědět, jak a co mají v krizové situaci dělat zaměstnanci.
✓ Chci mít přehled, jak se hrozba vyvíjí.
✓ Chci vědět o klíčových informacích dostupných na jednom místě 
✓ Chci vědět, že umíme krizi předejít zachytávání bezpečnostních incidentů
✓ Chci aby chodily notifikace dle předem daných kritérií na správné lidi.



Jaké situace Vám Emergency portál vyřeší
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✓Zvládne krizovou komunikaci
✓Eliminuje paniku
✓Posiluje bezpečnost zaměstnanců
✓Podporuje firemní komunikaci a PR
✓Snižuje stres z nečekané situace
✓Urychluje správné řešení



Co nabízí EMERGENCY portál za funkce?
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✓Interní systém, dostupný pro počítače, tablety, 
mobily 24/7/365.

✓Bezpečnostní semafor pro krizové situace.
✓Selektivní komunikaci na zvolené množiny lidí.
✓Notifikace moderní formou.
✓Uložiště pro dokumenty.
✓Odkazy a informace z bezpečnostních portálů.
✓Podporu zachytávání bezpečnostních incidentů.



EMERGENCY portál využijete

WWW.SOVANET.CZ

✓ Při karanténních opatřeních typu COVID:

✓ Notifikujete stav společnosti/divize/pobočky/… na množinu 
zaměstnanců.

✓ Ad-hoc řízení směn.
✓ Pro řízení agenturních pracovníků.
✓ Pro notifikaci dodavatelů.
✓ Výstrahy a update stavu.

✓ Při živelných katastrofách - požáry, povodně,…

✓ Při hrozbách fyzické bezpečnosti – loupeže, ohrožení,…

Kdykoliv, kdy potřebujete rychle dostat informace přesné množině lidí ve společnosti.



Bezpečnostní semafor
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• Systém funguje ve třech barevných zobrazeních, tak aby bylo 
na první pohled jasné, zda se něco děje = v jakém režimu se nacházíme.

✓ ZELENÁ – běžný režim, nic se neděje.

✓ POHOTOVOST/BDĚLOST – očekáváme krizovou událost nebo 
doběh krizové události.

✓ NEBEZPEČÍ/PROBLÉM – aktuální krizová událost.

• Uživatelé jsou o změnách stavu semaforu informováni a 
dostávají potřebné zprávy o tom co se děje, kdy co bude vyřešeno, 
jak se mají chovat, co dělat, atd.



Mějte krizové informace 
na jednom místě

✓Agregace bezpečnostních infomací v 
jednom portálu (MZČR, MZV, MVČR, 
ČHMÚ...) Predikce krizových scénářů a 
řízení informačního toku



Zvýšení bezpečnosti a rychlejší reakce!
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✓ Jste si jistí, že nebezpečí ve firmě se efektivně předchází? 
✓ Pojistěte reakci ostrahy na hrozbu díky našemu portálu

Využitím analytiky EMERGENCY PORTÁLU, agregujete data z 
měřících zařízení, řídíte informace o incidentech a využíváte 
scénářů predikce dalšího vývoje situace

Podpora bezpečnosti na jednom místě:
✓ Notifikace na security/manažera dle nastavení
✓ Pojistka chybovosti lidského faktoru ochranky
✓ Predikce dopadů ohrožení ve skupině lidí

(navigátor únikových cest atd.)



Jak Emergency portál komunikuje
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• Možnosti jak uživatel dostane informaci:

✓ Webové rozhraní – pro mobily, tablety a PC

✓ Mobilní aplikace – nativní aplikace pro chytré telefony s Android a IOS
✓ + push-up notifikace – klíčová funkcionalita.

✓ E-mail – standardní možnost zdarma.

✓ SMS – s využitím sms brány zákazníka.

✓ (WhatsUp, Viber)



Co přináší Emergency portál do interní komunikace
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✓ Umožní, aby všichni věděli co mají a nemají v krizové situaci dělat.

✓ Sníží čas cesty jasného pochopení informace.

✓ Komunikuje i mimo pracovní dobu (např. pro směny nebo agenturní pracovníky).

✓ Komunikuje transparentně, jednoduše a dostupně pro každého zaměstnance.

✓ Ušetří čas a náklady při komunikaci se zaměstnanci.

✓ Posiluje zájem a loajalitu zaměstnanců.

✓ Zjednoduší práci díky digitálním technologiím.



Teď nebo nikdy
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✓ Nečekané situace byly a budou!

✓ Emergency portál přinese zvýšení efektivnosti včasným upozorněním na hrozby.

✓ Připravte se na rok 2021 chytře s nástroji moderní digitalizace.

✓ Emergency portál je od české firmy a umožňuje rozvoj, maintenance a poradenstv.í

✓ Zvýšením bezpečnosti stabilizujete svou firmu v krizových situacích.
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