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Svensk Handel  
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Med Säkerhetscenter Premium får du appen med ditt 
företags logotyp, färger och typsnitt. Du kan även 
anpassa frågor och svar i anmälningsflödet till ditt 
företags verksamhetsområde, lägga in egna rutiner  
för vad som gäller vid exempelvis rån eller brand,  
göra egna checklistor som är relevanta för just ert  
säkerhetsarbete och skapa olika samarbetsgrupper.  
På så sätt skräddarsys appen utifrån ditt företags 
specifika arbetssätt och behov. 

Välkommen in – och känn dig som hemma!

Egen logotyp, egna färger  
och typsnitt samt möjlighet att 
lägga till eget innehåll



Anpassat utseende

Exempel på hur det kan se ut 
Här ser du tre olika förslag på hur den anpassade appen kan se ut.

Premiumversionen av appen anpassas till 
ditt företags specifika behov. Här ser du  
ett exempel på det. När svarsalternativen  
anpassas till din verksamhet blir det enkla-
re och ännu mer effektivt för användaren. 

På motsvarande sätt kan ni lägga in före-
tagets egna checklistor, råd och varningar.



I premiumtjänsten ingår även statistikprogrammet Qlik Sense.  
Där kan ditt företag se alla sina anmälda säkerhetshändelser,  
se statistik och utläsa mönster.  



Rapport direkt till företagets säkerhetsavdelning

Premiumversionen av appen ger också möjlighet att automatiskt rapportera till  
företagets säkerhetsavdelning så snart en händelse har inträffat/inrapporterats.

Specifika checklistor  
och rådgivning

Många större företag och kedjor 
har tydliga rutiner och checklistor 
för hur medarbetare ska agera  
vid olika typer av händelser, till  
exempel vid ett rån. I premium- 
appen kan ni lägga in era egna  
rutiner. Finns inte egna uttalade 
sådana, kan Svensk Handels  
rådgivning användas. 

Exemplet överst är taget från en 
premiumversion av appen.  
Nederst syns Svensk Handels  
rådgivning.

Anpassad version

Grundversion



Specifika varningar

I premium-appen kan bolaget 
bestämma om användarna ska  
få ta del av Svensk Handels 
allmänna varningar eller om ni 
bara vill skicka egna specifika 
varningar. 

I exemplet ser vi en klädkedja 
som drabbats av stöldligor med 
folierade påsar, jackstölder och 
fräcka skostölder och har skickat 
ut varningar i appen.

Grupper

I appen kan du skapa olika grupper som  
till exempel ”säkerhetsgruppen”, ”regionchefer”  
och ”medarbetare” i olika butiker.

Säkerhetschefens grupper
•  Krisgrupp
•  Alla regionchefer
•  Alla butikschefer

Regionchefens grupper (region 9)
•  Alla regionchefer
•  Butikschefer region 9

Butikschefens grupper (butiksnr 0916)
•  Alla butikschefer
•  Butikschefer region
•  Medarbetare butik 0916



Kriskoll

En viktig grupp att ha koll på i en krissituation, såsom exempelvis ett 
terrordåd eller en brand, är förstås dina medarbetare. I appen har ni 
alltid tillgång till medarbetarnas kontaktuppgifter samt information 
om närmast anhörig om olyckan skulle vara framme. I en krissituation 
kan ni lokalisera medarbetare, som enkelt  också kan meddela om de 
befinner sig i säkerhet eller behöver hjälp.

Vad kostar premiumtjänsten?
Kostnaden för en bolagsanpassad version av appen 
utgår från en grundmodell med egen layout, ett fast 
antal unika frågor och svar samt tillgång till bolags-
data via Qlik Sense. Till detta kan man sedan koppla 
egna varningar, bolagsunika rapporter, utbildnings- 
insatser med mera. 

Alla företag och branschorganisationer erbjuds  
möjligheten att anpassa säkerhetsappen. Med- 
lemmar i Svensk Handel har ett starkt rabatterat  
och mycket förmånligt pris. 

Kontakta oss på Svensk Handel Säkerhetscenter  
för att få reda på vad en bolagsanpassad app  
skulle innebära för er del. 



Svensk Handel Säkerhetscenter
Telefon: 010-47 18 680
sakerhet@svenskhandel.se
www.svenskhandel.se


