
Vær beredt!
Beredskabsalarm.dk sikrer lynhurtig information
til borgere eller brugere via sms.



Stærkt værktøj til lynhurtig varsling 

Med beredskabsalarm.dk fra Blue Idea er du altid klar til lynhurtig kommunikation baseret på sms-beskeder.

Effektiv advarsel i enhver situation
Beredskabsalarm.dk fungerer som et brugervenligt online værktøj, med mulighed for integration på egen 
hjemmeside, Facebook og mobile sider. Løsningen er ekstremt velegnet til eksempelvis forsyningsselskaber, 
der har behov for at informere om problemer med vandforsyning, fjernvarme og spildevand, som følge af 
planlagte eller akutte ledningsarbejder. Systemet kan anvendes af flere brugere i samme virksomhed, og ad-
ministreres med tilpassede brugerflader. 
Beredskabsalarm.dk sikrer effektiv og hurtig varsling i kritiske situationer, som for eksempel ved sund-
hedsskadelige udslip ved ulykker eller forurening af drikkevand. 

Altid opdateret og klar til brug
Beredskabsalarm.dk indeholder en database over 
alle mobilnumre i Danmark, som automatisk opdateres 
hver dag. Derved er du sikret de seneste mobilnumre på 
dine kunder, uden at skulle bruge ekstra tid på at vedlige-
holde flere kundedatabaser. Mobilnumrene er placeret i 
grupper ud fra kommune, postnummer, by, gade, hus-
nummer eller bogstav. Derfor er det nemt at sende en 
varsling til samtlige borgere i en kommune eller blot til 
udvalgte husnumre på en enkelt vej. Du skal blot krydse 
de ønskede områder eller gadenavne af, skrive tekst-
beskeden og trykke send. På 1 time kan op til 500.000 
mobilbrugere modtage beskeden. Derudover kan du 
oprette relevante medarbejdere, driftsledere og samar-
bejdspartnere som faste modtagere af sms-beskederne.  

Mobiltelefon i mere end 
90 % af husstandene 

Med over 8 millioner mobiltelefoner i 
Danmark, er SMS-beskeder et effektivt 
medie til kommunikation af vigtige 
informationer og varsling. Du rammer 
i gennemsnit over 90% af din mål-
gruppe, når du sender beskeder ud via 
beredskabsalarm.dk.

Vil du vide mere – så ring til os på + 45 70 20 53 53 , eller send os en mail og vi ringer dig op for en dialog...



- eller kontakt Blue Idea på +45 70 20 53 53 eller flemming@blueidea.dk

Kommuniker med op til 500.000 
husstande på en time
Beredskabsalarm.dk giver blandt andet adgang til følgende funktioner og fordele:

 Online system med log-in. 

 Mulighed for egen administration af flere brugere og opdeling af målgrupper. 

 Dagligt opdateret database med samtlige danske mobilnumre fra mere end 
100 teleselskaber.

 SMS-gateway der giver mulighed for at sende op til 500.000 sms-beskeder i 
løbet af en time. 

 Hurtig varsling til alle borgere eller målrettet efter få husnumre på en enkelt vej. 

 Automatisk rapport over alle husstande, både dem der har modtaget 
beskeden og dem der ikke har. Derved kan vigtige informationer sendes til 
restgruppen med post.

 Mulighed for at tilmelde/afmelde mobilnumre via sms og modul på egen 
hjemmeside, for at sikre at borgerne kan tilmelde hemmelige mobilnumre og 
arbejdstelefoner, eller slette børns mobilnumre fra listen.

 Automatisk tilsendt oplysninger om kunder fra Statstidende, til vedligehold 
af din interne kundedatabase.

 Metoden med at sende SMS-beskeder er fuldt lovlig ifølge Datatilsynet, når 
du har en kunderelation til modtageren, og en berettiget interesse og et 
sagligt formål med informationen.



Beredskabsalarm.dk - fleksibelt varslingssystem
Nedenstående er referencer på en række offentlige og private virksomheder, der allerede bruger 
beredskabsalarm.dk til at styrke kommunikation og serviceniveau over for brugerne.  
Få yderligere inspiration på www.blueidea.dk.

Albertslund Forsyning...... målrettet kommunikation om varme, vand og spildevand til 30.000 brugere.

Fanø Kommune .................... stormvarsling til øens 3.500 beboere.

Sønderborg Fjernvarme .. information om fjernvarme til 8.600 andelshavere i Sønderborg og omegn.

VandogAffald i Svendborg holder 37.000 forbrugere opdateret om afvigelser eller ændringer i forhold til
 vandforsyning, spildevand og renovation.

Greve Vand ............................. en privat almen vandforsyning, der informerer ca. 16.000 forbrugere i Greve og omegn.

FFV Energi & Miljø .............. leverer el, fjernvarme og vand, og håndterer renovation og spildevand til 70.000 private
 og erhvervskunder. FFV sender kundeinformationer ud til brugerne i Faaborg-Midtfyn  
 Kommune.

Energi Nord ............................ Energi Nord sikrer stabil levering af el og informerer ca. 260.000 kunder i Nordjylland.

Politisk opbakning til sms-varsling
Ida Auken (SF), der er formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, bakker op om ideen med at bruge sms til hurtig 
varsling i beredskabssituationer. Holdningen støttes af miljøordførere fra bl.a. Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

  Kilde: Ingeniørens hjemmeside www.ing.dk, 15. juni 2010. 

Hvem er Blue Idea?
Blue Idea udvikler forskellige former for intelligent digital kommunikation. 
Vi tager udgangspunkt i kendte produkter, med det formål at åbne nye 
muligheder og markeder. Virksomheden er stiftet af Flemming Bøgely, der har 
arbejdet med kommunikation siden 1990, blandt andet for kunder som TDC, 
Danske Bank og IDA – Ingeniørforeningen. 
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