
Resia Säkerhetsapp är en lösning för information och varning för företag 

som vill ge sina anställda trygghet och säkerhet under resan. För resenären 

ger det bättre information och ökad trygghet och för företaget ger det en 

möjlighet att snabbt och enkelt själv lokalisera sina medarbetare vid olika 

tillbud i världen.

Genom att boka era resor hos oss har vi kontroll på var era medarbetare befinner sig 

om det skulle inträffa ett attentat, en naturkatastrof eller något annat som påverkar 

säkerheten. Vi lokaliserar era medarbetare och hjälper dem att komma hem. För många 

företag räcker det. Men om man som företag själv vill ha kontroll på var resenärerna finns 

eller om man vill ge sina resenärer en extra trygghet och säkerhet rekommenderar vi 

Resia Säkerhetsapp.

√ Resenären får en app med tillgång till information om det aktuella landet man  
	 befinner	sig	i	samt	information	om	händelser	som	kan	påverka	resan	eller	säkerheten.	 
	 Resenären	kan	också	larma	via	appen.	Nivå	på	sekretess	avgör	man	själv	som	resenär.

√ Företaget	kan,	om	resenären	medger	det,	enkelt	se	vilka	medarbetare	man	har	inom	 
	 ett	visst	område.	Man	kan	också	enkelt	kommunicera	med	sina	medarbetare.	Man	får	 
	 också	varningar	om	man	har	anställda	som	befinner	sig	inom	ett	område	som	är	 
	 drabbat	av	en	händelse	som	påverkar	säkerheten.

SÄKERHET PÅ RESAN

Resia Säkerhetsapp – en extra trygghet vid resor i tjänsten



FÖR RESENÄRER
Anslutna resenärer får varningar och information 
via SMS.

Säkerhetsmeddelanden
Varningar och annan nyttig information till din mobil-
telefon i realtid baserat på var du befinner dig.

Landinformation
När du kommer till ett nytt land får du automatiskt 
regional information om säkerhet, hälsa och nöd-
nummer. 

SOS-knapp
Nödsignalering och möjligheten att lokalisera dig om 
en nödsituation uppstår.

Företagsinformation
Företagsspecifik information automatiskt när du 
anger en ny region.

FÖR SÄKERHETSANSVARIGE
Systemet ger säkerhetsansvarige på företaget 
information om resande medarbetare i realtid att 
agera på.

Positionering resenärer
Land och/eller exakta positionen för alla anställda 
som är kopplade till systemet genom appen.

Globala varningar 
Realtidsvarningar och annan information samt hot-
bedömningar av händelser och tillbud globalt.

Varning om medarbetare i risk
Varningsinformation via telefon om medarbetaren  
är i ett område som drabbats av hotande händelse.

Kommunikationsverktyg
Verktyg för att kommunicera med enskilda eller 
grupper av anställda via SMS.
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