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Een veilige werkomgeving! 
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werkgever. Dit is geregeld in 

de nieuwe Arbowet van 1999. 

Over het algemeen voldoet 

men binnen de muren van het 

bedrijf redelijk aan de 

veiligheidseisen die vanuit 

deze Arbowet zijn voor-

geschreven. Wanneer een 

werknemer echter zijn of haar 

werkzaamheden buiten de 

veilige muren van het bedrijf 

moet verrichten, wordt het een 

stuk moeilijker. Toch gelden 

ook hier dezelfde regels. 

Menig werkgever maakt zich 

dan ook zorgen over de 

veiligheid van de buitendienst 

medewerker. 

Het SafetyLINE concept van 

ProLine biedt de oplossing!  
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Flexibele keuze! 
U kiest zelf welk type (of types) 
handset u nodig heeft. Wilt u de 
handset ook als gewone 
telefoon kunnen gebruiken, wilt 
u vaak positiegegevens 
opvragen zodat GPRS een 
voordelig alternatief is, of is een 
bewegingssensor voor u 
belangrijk. Inbouw is ook een 
mogelijkheid. De keus is aan u! 
 
Wat heeft u nodig? 
Het enige wat u nodig heeft om 
de veiligheid van uw alleen-
werkers te optimaliseren is per 
medewerker een ProLine hand-
set, een GSM abonnement en 
een abonnement op de ProLine 
Track locatie/alarmserver. 
 
Wat kost het? 
ProLine handset, vanaf   € 555,-
Abonnement per jaar      € 120,-
Aansluitkosten 1-malig   €   45,-
Eventuele kosten van kaart-
materiaal en SMS-gebruik. 
 
Is het systeem betrouwbaar? 
Essent Milieu heeft het concept 
onderworpen aan een lang-
durige test. Op basis van de 
goede ervaringen heeft men 
besloten het concept toe te 
passen op twee locaties. 
 
Wilt u ook bij wijze van proef 
een reddingslijn uitgooien? 
 
E-mail ons: info@proline.nl 
of bel: 030-2213767. 
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SPECIFICATIES 
WebTrack 
Voorbeeld van het gebruik van WebTrack om uw units met behulp van een gewone browser via Internet te volgen. 
Historische overzichten kunt u ook op deze manier opvragen.  

 

Alarmering 
Alarmmeldingen kunnen 
verstuurd worden naar één 
of meer mobiele telefoons 
en/of naar de ProLine 
TrackViewer. 
De alarmafhandeling kan 
ook worden ondergebracht 
bij een meldkamer. 
 
 
 
 
TrackViewer (binnen uw eigen organisatie of bij een meldkamer) Keuze uit verschillende handsets / units 

 


