ALERT
Lär känna SRS ALERT 2.0
Appen SRS ALERT är en av huvudkomponenterna i SRS säkerhetslösning SRS ALERT SYSTEM – en plattform för att identifiera
risker och hantera kriskommunikation för organisationer och individer. Med SRS ALERT hålls du som användare välinformerad
om incidenter och risker – var du än befinner dig i världen.

Välkommen till SRS ALERT 2.0
Startsidan
På appens förstasida kan du

1.

1. Uppdatera din position i ALERT-systemet genom
att trycka Report my location.
SRS rekommenderar att du gör detta när du rör dig i en riskzon,
eller när du återvänder från ett område utan mobiltäckning. SRS
Jour kan också be dig uppdatera din position, till exempel om en
incident sker i ditt närområde.

Här hittar du även

2.

2. Ett flöde av händelser och incidenter relevanta för
där du befinner dig, samt för dina utvalda länder.
3. Fördjupade rapporter och nyheter
Appens menypanel finns längst ned i fönstret.

3.

Varningar och notiser
Genom att trycka på en notis får du information,
rådgivning och en kartlänk.

1. Varningar och notiser graderas enligt Low –
Medium – High Risk.

2. Är varningen på nivå Medium eller High kan

1.

du trycka I’m OK för att rapportera att du är i
säkerhet.

2.

SRS rekommenderar att du alltid trycker I’m OK om du är i
närheten av en incident med hög risk.

Tryck på

Under Alerts får du en översikt
över varningar och notiser för
det område du befinner dig i,
och andra länder du följer.

för att lämna notisen.

För att välja länder att följa,
öppna Menyn i nedre högra
hörnet, välj Settings.
Under Regions of Interest
tryck Edit.

Välj länder genom att trycka på
hjärtat. Dina valda favoriter
listas överst.
För att välja bort ett land, tryck
på det ifyllda hjärtat.

Larmfunktionen
Trycker du en gång på larmknappen kommer du till
denna sida.

1. Tryck på SRS Jour för att larma SRS.
Din aktuella position skickas och du ringer upp SRS
Jour. *
Du ombeds också skicka ett automatgenererat
sms. Detta är en viktig backup-funktion. Tryck för
att skicka det.

1.

2. SRS ALERT listar automatiskt de lokala

larmnummer som gäller i det land du befinner dig i.
Tryck för att ringa.

2.

* Om SRS ALERT tillhandahålls via din arbetsgivare kan istället
ett internt jour-nummer visas. Det tar i så fall emot ditt larm.

Landinformation
I SRS ALERT hittar du viktig information om
världens länder – läs på innan du reser!
Du hittar information om säkerhetsläget, tips och
råd, samt praktisk information om till exempel
visumkrav.
För att byta land, tryck på symbolen
i övre
hörnet. Du kan sedan söka efter ditt valda land.

Personlig profil

Under Profile hittar du ditt
personliga användarkonto.
Välj Privacy för att
• sätta på eller stänga av
tjänsten
• välja att inte dela telefonens
position med SRS ALERTsystemet
Om du väljer att stänga av Exact
Position rapporteras enbart det
land du befinner dig i.

Frågor?
Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen
att kontakta oss på
support.alert@srsgroup.se,
eller prata med din kontaktperson på SRS!
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Safety at home and abroad

