PRODUCTOVERZICHT 2012
XMARK is een dynamisch en innovatief
bedrijf met een jarenlange ervaring op het
gebied van persoonlijke veiligheid, waarbij
klanttevredenheid, discretie en persoonlijk
contact hoog in het vaandel staan.
XMARK biedt professionele
totaaloplossingen op het gebied van
mobiele veiligheid voor personen en
objecten in combinatie met de laatste GPS
techniek voor plaatsbepaling. Bent u een
alleenwerker? Heeft u kans om in aanraking
met agressie te komen? Of heeft u kans op
onwel worden? Ieder van onze klanten
heeft een persoonlijke reden waarom ze
kiezen voor extra veiligheid.
Voor wie is XMARK geschikt?
XMARK levert aan veel bedrijven waar
mensen alleen werk moeten verrichten.
Hetzij in een fabricage omgeving,
kantooromgeving of buiten op straat.
XMARK beveiligt landelijk slachtoffers van
huiselijk geweld en stalking. Tevens levert
XMARK aan nagenoeg alle politieregio’s en
andere instanties die vallen onder het
Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Partners
Om deze veiligheid te waarborgen werkt
XMARK nauw samen met officiële
particuliere Alarmcentrales,
telecomproviders en met deskundige
partners op het gebied van
meldkamersoftware, training, risk
management en opvolging.

Mark Wilbrink Directeur

112-ALARM APP
XMARK introduceert de eerste revolutionaire veiligheidsapp
De noodknopfunctie waar XMARK zoveel ervaring in heeft opgebouwd is nu
beschikbaar in de 112-ALARM APP. Als u in nood bent en u zou de mogelijkheid
hebben om 112 te kunnen bellen, moet u wel in staat zijn om te praten en te
vertellen waar u bent en welke hulpdienst u nodig heeft!
Uit onderzoek is gebleken dat in veel noodsituaties dat onmogelijk is!
Met de 112-ALARM APP bent u in staat om in noodsituaties onopgemerkt alarm te
kunnen maken, waarbij de exacte locatie wordt meegestuurd en u niet hoeft te
praten!
U kunt kiezen om de meldingen per sms en/of e-mail te laten versturen, maar de
betrouwbaarste oplossing is dat de melding naar de High Security Room van
Securitas (officiële meldkamer) wordt gestuurd. Na verificatie mogen zij de politie,
brandweer en/of ambulance inschakelen. Professionele hulp is dus gegarandeerd!
De voordelen van deze app zijn:
 geen apart apparaat nodig;
 lage kosten;
 instellingen zelf te wijzigen;
 pakket zelf uit te breiden;
 eenvoudig en simpel.
Extra functies
•U bent tevens in staat om op de PC/tablet of andere smartphone te zien waar de
gebruiker met de app op dat moment is. Handig als u ongerust bent.
•U kunt een veilige zone instellen, zodat er automatisch een alarm wordt gemaakt,
zodra de persoon de veilige zone verlaat.
Belangrijke functies die tot voor kort alleen beschikbaar waren in aparte
noodknoppen en nu dus eenvoudig in nagenoeg alle smartphones!
De noodknop is een gevoel van veiligheid en daardoor neemt het zelfvertrouwen
toe.
De 112-ALARM APP is er voor nagenoeg alle smartphones!

XMARK XP3340
De XMARK Xtreme Performance 3340 combineert de noodknopfunctie met
telefoonfuncties. U kunt onopgemerkt en zonder te praten aangeven dat u in nood
bent en waar u bent!
De XMARK XP3340 is een robuuste telefoon met alle gebruikelijke opties zoals
camera, zaklantaarnfunctie, de gebruikelijke telefoonfuncties en
synchronisatiemogelijkheden met Outlook. Dit alles gecombineerd met een
noodknopfunctie en, indien ingesteld, een man down functie. Dat wil zeggen dat als
de gebruiker neervalt, door bijvoorbeeld bewusteloos te raken, de telefoon
automatisch een noodmelding kan maken.
De XMARK XP3340 is geschikt voor mensen:
 die een solistisch beroep hebben;
 die werken in een omgeving met veiligheidsrisico’s;
 die het risico lopen om in aanraking te komen met agressie/geweld;
 die bedreigd worden;
 die gezondheidsproblemen hebben;
 die altijd en overal goed voorbereid willen zijn.
Noodknop
De XMARK XP 3340 beschikt over een rode noodknop aan de linkerzijde van het
toestel. Deze knop kan XMARK zo programmeren dat bij het indrukken een
noodmelding gemaakt wordt naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC). Zodra de
melding is ontvangen door de PAC ziet de centralist de locatie op het scherm en zal
het waarschuwingsprotocol volgen wat vooraf met u is afgesproken.
Ook is het mogelijk dat de melding naar een platform wordt verzonden of
rechtstreeks een gewenst nummer gaat bellen.
Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Een alarmcentrale is een meldkamer waar signalen/meldingen worden ontvangen
van alarmsystemen. Zodra het alarm afgaat, krijgt de centrale een melding hiervan
en zal het protocol opvolgen wat vooraf met u is afgestemd.

XMARK XP3340
Man down functie
De functie, ook wel de omvalbeveiliging genoemd, kan op drie manieren
ingesteld worden.
1. De XMARK XP3340 is in staat om te reageren op het niet bewegen van
de telefoon. Zodra iemand bewusteloos zou raken kan de XP3340
automatisch een melding versturen.
2. De XMARK XP3340 kan reageren op de hoek die de telefoon maakt.
Ook dan kan de XMARK XP3340 automatisch een alarm genereren.
3. De XMARK reageert op de val die wordt gemaakt. Een plotselinge
beweging die het toestel maakt.
Om valse meldingen te voorkomen geeft de unit eerst een vooralarm. U kiest
ervoor hoe lang dit vooralarm moet duren. Als de gebruiker niets doet, gaat
het alarm gewoon door.
Wat doet een alarmcentrale?
Als de alarmcentrale meldingen ontvangt van alarmsystemen, komen deze
volledig geautomatiseerd binnen bij een centralist op het beeldscherm. De
centralist ziet op een beeldscherm met kaartmateriaal waar de persoon in
nood zich bevindt. Vervolgens zal de centralist acties, die worden
weergegeven, uitvoeren. Dit verschilt per melding en per klant. De klant
bepaalt hoe gereageerd moet worden op verschillende meldingen.
Zij zullen in eerste instantie de contactpersoon waarschuwen. De politie zal
pas in actie komen wanneer er sprake is van een geverifieerd alarm.
De Particuliere Alarm Centrale is verplicht zich aan een bepaald
kwaliteitsniveau te houden. Er wordt gekeken naar de huisvesting, de
technische uitrusting en het meldkamerpersoneel. Op deze manier wordt
gewaarborgd dat alarmsignalen onder alle omstandigheden leiden tot een
adequate opvolging. Particuliere alarmcentrales moeten op grond van de wet
een vergunning hebben van de minister van Justitie.
De XMARK XP3340 live volgen
Naar wens is het mogelijk om de XMARK XP3340 te volgen op ons platform. U
kunt ervoor kiezen om alleen de locaties van de alarmmeldingen te kunnen
inzien. Tevens is het ook mogelijk om de gebruiker van de XMARK XP3340
“live” te volgen. Intervaltijden zijn vooraf instelbaar en XMARK kan u hierbij
adviseren.
Het platform bevat een aantal belangrijke functies die geactiveerd kunnen
worden. Denk hierbij aan gebiedsbewaking: een gebied waarbij het platform
automatisch een melding kan maken als de XMARK XP3340 het gebied verlaat
of binnen komt.

Belangrijkste kenmerken

















Volledige telefoon
Zeer Robuust uitgevoerd
GPS locatiebepaling
Tilt functie (horizontaal
gaan van de telefoon,
speciaal ontwikkelde
software)
Mini usb aansluiting om te
laden
Batterij eenvoudig te
vervangen
Krasvast beeldscherm
(Gorilla glas)
IP 68 waterdicht voor
vloeistof
Geïntegreerde camera 2.0
megapixel
Zaklantaarn functie
Bluetooth
Synchroniseert met Outlook
3 jaar voorwaardelijke
garantie
Afmetingen: 126 x 60 x 25
mm
Gewicht: 184 gram

XMARK ALERT 3000
De XMARK Alert 3000 is een uiterst handzame mobiele noodknop met GPS
functie. Tevens heeft de XMARK Alert 3000 een basis telefoonfunctie en naar
wens een man down functie. Dat wil zeggen dat als de gebruiker neervalt, door
bijvoorbeeld bewusteloos te raken, de unit automatisch een noodmelding kan
maken.
De XMARK Alert 3000 is geschikt voor mensen:
 die een solistisch beroep hebben;
 die het risico lopen om in aanraking te komen met agressie/geweld;
 die bedreigd worden;
 die gezondheidsproblemen hebben;
 die altijd en overal goed voorbereid willen zijn.
Noodknop functie
De XMARK ALERT 3000 beschikt over een rode noodknop in het midden aan de
voorzijde. Deze knop kan XMARK zo programmeren dat bij het indrukken een
noodmelding gemaakt wordt naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC). Zodra de
melding is ontvangen door de PAC ziet de centralist de locatie op het scherm en
zal het waarschuwingsprotocol volgen wat vooraf met u is afgesproken. Op
afstand wordt er een spreek-luisterverbinding geopend, zodat de centralist goed
kan inschatten welke hulp nodig is. Het is ook mogelijk dat de melding naar een
platform gaat of dat de Alert 3000 rechtstreeks een telefoonnummer gaat bellen.
Laat u adviseren door XMARK wat voor uw situatie de beste oplossing is.
Man down functie
De Man down functie, ook wel omvalbeveiliging genoemd, detecteert wanneer
de gebruiker een hoek van 90° maakt. Om valse meldingen te voorkomen bij de
man down functie, geeft het apparaat eerst een vooralarm. Als de gebruiker hier
geen actie op onderneemt wordt de melding doorgezet.
De Alert 3000 heeft aan de voorzijde 3 controlelampjes. Deze lampjes geven de
status aan van de batterij, het signaal van de GPS ontvanger en het signaal van
het GSM netwerk.

XMARK ALERT 3000
PAC - Particuliere Alarm Centrale
Een alarmcentrale is een meldkamer waar signalen/meldingen worden
ontvangen van alarmsystemen. Zodra het alarm afgaat, krijgt de centrale een
melding hiervan en zal het protocol opvolgen wat vooraf met u is afgestemd.
Wat doet een alarmcentrale?
Als de alarmcentrale meldingen ontvangt van alarmsystemen, komen deze
volledig geautomatiseerd binnen bij een centralist op het beeldscherm. De
centralist ziet op het kaartmateriaal waar de persoon in nood zich bevindt.
Vervolgens zal de centralist de afgesproken acties, die worden weergegeven,
uitvoeren. Dit verschilt per melding en per klant.
Zij zullen in eerste instantie de contactpersoon waarschuwen. De politie zal pas
in actie komen wanneer er sprake is van een geverifieerd alarm.
De Particuliere Alarm Centrale is verplicht zich aan een bepaald kwaliteitsniveau
te houden. Er wordt gekeken naar de huisvesting, de technische uitrusting en
het meldkamerpersoneel. Op deze manier wordt gewaarborgd dat
alarmsignalen onder alle omstandigheden leiden tot een adequate opvolging.
Particuliere alarmcentrales moeten op grond van de wet een vergunning
hebben van de minister van Justitie.
De XMARK Alert 3000 live volgen
Naar wens is het mogelijk om de XMARK Alert 3000 te volgen op ons platform.
U kunt ervoor kiezen om alleen de locaties van de alarmmeldingen te kunnen
inzien. Tevens is het ook mogelijk om de gebruiker van de XMARK Alert 3000
“live” te volgen. Intervaltijden zijn vooraf instelbaar en XMARK kan u hierbij
adviseren.
Het platform bevat een aantal belangrijke functies die geactiveerd kunnen
worden. Denk hierbij aan gebiedsbewaking: een gebied waarbij het platform
automatisch een melding kan maken als de XMARK Alert 3000 het gebied
verlaat of binnen komt.
Ook is het mogelijk om in te stellen dat bij meldingen van de XMARK Alert 3000
het platform automatisch sms berichten en/of e-mail berichten kan versturen
naar de gewenste personen.

Belangrijkste kenmerken
 Noodknop
 Handzaam formaat en
gewicht
 Uiterst nauwkeurige GPS
locatiebepaling
 Microfoon en luidspreker
 Mogelijk om op afstand
instellingen aan te passen
 Niet bewegen functie, zowel
op tijd als op de hoek
(horizontaal en verticaal)
 LED indicator voor GPS
ontvangst
 LED indicator voor GSM
ontvangst
 LED indicator voor batterij
status
 Micro usb aansluiting om te
laden
 Batterij eenvoudig te
vervangen
 Aan/uit knop
 Knop om volume harder en
zachter te zetten
 Afmetingen: 92 x 44 x 18
mm
 Gewicht: 74 gram

BMWT TRACE
De nieuwe BMWT Trace is meer dan een beveiliging. De BMWT Trace blinkt uit in het
beveiligen van het object gecombineerd met uiterst waardevolle informatie.
Indien de BMWT Trace aangesloten is op het contactslot, zijn ook de draaiuren
inzichtelijk. Op deze manier kan preventief onderhoud worden ingepland of bij verhuur
zelfs extra huurdagen in rekening worden gebracht.
Tevens is het mogelijk om verschillende inputs aan te sluiten zodat bijvoorbeeld een
oververhitte motor kan worden gesignaleerd.
Flexibiliteit in maatwerk
De BMWT Trace sluit aan op uw wensen. XMARK levert maatwerk voor uw vraagstukken.
Eenvoudig aan te sluiten
Wij zorgen voor de juiste instructie en zelfs inbouw op locatie. Als wij de inbouw
verzorgen geven we zelfs tot maximaal 3 jaar garantie.
Perfecte kwaliteit en service
Nadat alles is ingebouwd en is ingesteld, begint het echte werk. De BMWT Trace is klaar
voor het uitvoeren van haar taak; beveiligen, signaleren en rapporteren.
XMARK levert u hierbij de gewenste kwaliteit en service. Zoals u van ons bent gewend.
Management informatie
Uniek op het gebied van medewerkers logistiek management. Alle informatie op 1
scherm, zichtbaar op een kaart tot op 5 meter nauwkeurig. Direct beschikbaar.
Ongelimiteerd aantal units op 1 kaart. In- en uitzoom functie, route-selectiefunctie en te
gebruiken in elke bestandsvorm.
Historie
Van elk punt blijft de historie bewaard en kan men altijd terugzien welke route men
heeft gekozen. Als bewijs naar de klant of als ritregistratie. De routes zijn gemakkelijk in
elk programma te gebruiken.

BMWT TRACE
Functies

Interne GPS

BMWT Trace Live

BMWT Trace Live Xtra

€19,95 p.m.
Of €175,- + €14,95 p.m.

€299,- + €14,95 p.m.
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Externe GPS
Interne GSM
Interne Back-up batterij
Inputs
Outputs
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Temperatuursensor
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Seriële poort
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3 jaar

1 jaar

Geschikt voor 12 en 24 Volt
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Dataverbruik (internationaal)
Dataverbruik (nationaal)
OTAP (over the air update)
Garantie
Chauffeuridentificatie
Bochtensoftware
Buzzer
Startonderbreker
iButton reader
RFID reader (excl. RFID sleutel)
Losse iButton
Losse RFID sleutel
Zakelijk/ privé schakelaar
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XMARK RISKBOX
XMARK levert SCM goedgekeurde klasse 4 en 5 systemen. Dit zijn alarmsystemen
voor voertuigen die verplicht worden gesteld door autoverzekeraars bij duurdere
auto’s of diefstalgevoelige auto’s. Zonder een dergelijk systeem kan de auto niet in
verzekering worden genomen voor diefstal.
Sinds 1989 zijn op basis van het Keuringsvoorschrift talloze beveiligingssystemen
voorzien van een goedkeurlabel. Vanaf maart 1993 is deze kwaliteitsbewaking
overgedragen aan de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM). Op het
label staat sindsdien SCM- TNO goedgekeurd.
Het label bevind zich op de centrale besturingseenheid (het zwarte kastje) van het
systeem.
In 2000 is een nieuw keuringsvoorschrift geïntroduceerd, AA03 waarbij labels
behoren waarop alleen de bekende SCM-driehoek staat met een labelnummer. Dit
labelnummer is gerelateerd aan het goedkeurnummer en levert in de SCM-database
alle relevante informatie over het gebruik van het systeem door de inbouwer.
Klasse 4
Klasse 4 bestaande uit een elektrisch systeem dat voldoet aan de eisen van SCM
voorschrift AA03 voor klasse 1, 2 of 3 alsmede een voertuigvolgsysteem dat aan de
eisen van het SCM voorschrift TT03 voldoet:
- beveiligingssysteem conform klasse 1, 2 of 3
- een systeem dat de positie van het voertuig kan bepalen en dit kan doorgeven aan
de meldkamer.

XMARK RISKBOX
Klasse 5
Klasse 5 bestaande uit een elektrisch systeem dat voldoet aan de eisen van SCM
voorschrift AA03 voor klasse 3 systemen gekoppeld aan een voertuigvolgsysteem
dat aan de eisen van het SCM voorschrift TT03 voldoet:
- beveiligingssysteem conform klasse 3;
- een systeem dat de positie van het voertuig kan bepalen en dit kan doorgeven aan
de meldkamer;
- dit systeem dient geactiveerd te worden wanneer het alarmsysteem in alarm gaat.
Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Elke SCM klasse 4 en 5 systeem moet worden aangesloten bij een Particuliere Alarm
Centrale. Een alarmcentrale is een meldkamer waar signalen/meldingen worden
ontvangen van alarmsystemen. Bij een SCM klasse 4 zal de eigenaar bij constatering
van diefstal van het voertuig de PAC bellen. De PAC kan op haar beurt de locatie
opvragen en aan de politie doorgeven.
Bij SCM klasse 5 krijgt, bij een alarmmelding, de centrale een melding en zal de PAC
de verschillende waarschuwingspersonen gaan bellen die vooraf door de klant zijn
opgegeven.
De Particuliere Alarm Centrale is verplicht zich aan een bepaald kwaliteitsniveau te
houden. Er wordt gekeken naar de huisvesting, de technische uitrusting en het
meldkamerpersoneel. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alarmsignalen onder
alle omstandigheden leiden tot een adequate opvolging. Particuliere alarmcentrales
moeten op grond van de wet een vergunning hebben van de minister van Justitie.
SCM Inbouwstations
XMARK levert de Riskbox aan officiële SCM inbouwstations. Deze inbouwstations zijn
gecertificeerd om SCM erkende systemen in te bouwen en af te melden. Er zal dan
ook een certificaat aan de klant worden afgegeven. Dit certificaat moet worden
opgestuurd naar de verzekeraar als bewijs dat het systeem
is ingebouwd.

Service en advies
XMARK streeft ernaar om een totaaloplossing te bieden. Er
zijn namelijk vier ingrediënten die essentieel zijn voor een
goed werkende oplossing
1. Het apparaat
2. Een GSM abonnement
3. Een abonnement bij een officiële meldkamer of
aansluiting op een internetplatform
4. Opvolging
Daarom is XMARK gespecialiseerd in alle onderdelen:










adviseren, leveren en helpen bij de juiste keuze van
het apparaat;
activeren en leveren van GSM abonnementen.
XMARK is zelf ook leverancier van simkaarten en
het activeren hiervan. We kunnen zelfs geheel
automatisch een e-mail bericht sturen zodra uw
limiet van bellen, sms en dataverbruik boven een
gewenst niveau komen;
aanmelden en afsluiten van een abonnement bij de
Particuliere Alarmcentrale (PAC);
adviseren over het opvolgingsprotocol;
aanmelden en afsluiten van een abonnement op
een internet platform;
juiste gebruikersinstructie met speciale
hulpmiddelen en zelfs op maat gemaakte
gebruiksaanwijzingen;
leveren van leasingoplossing, zodat u als klant
eenvoudig een complete oplossing kunt huren.

Eemnesserweg 2
1251 NC Laren NH
The Netherlands
Phone +31 (0) 35-53 99 800
Fax: +31 (0) 35-53 99 810
www.xmark.nl
info@xmark.nl
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Bankrekening nr. 65.56.03.611
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