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Push-to-talk-leverantören GroupTalk blir medlem i
Säkerhetsbranschen
Svenska GroupTalk, som har många kunder i den kostnadsmedvetna säkerhetssegmentet, blir nu också medlem i säkerhetsbranschens branschförening,
SäkerhetsBranschen. ”Jag tror att vi har en hel del att tillföra eftersom vi ligger i
framkant inom radiokommunikation och mobila molntjänster som är en mycket
viktig del av ett effektivt säkerhetsarbete”, säger Magnus Hedberg, VD på
GroupTalk.
GroupTalk upplever ett starkt intresse för sina kommunikationslösningar från
säkerhetsbranschen, både i Sverige och utomlands.
– Det är många i säkerhetsbranschen som har upptäckt våra kostnadseffektiva PTTlösningar, baserade på standardiserade smartphones. Det är en snabbt expanderande
målgrupp för oss och vi har kunder från de minsta till de största aktörerna från just
säkerhetsbranschen i Sverige. Därför tycker vi att vi har lite kunskap att bidra med inom
just området radiokommunikation, som är en viktig del för att kunna bedriva ett
effektivt säkerhetsarbete, säger Magnus Hedberg, VD på GroupTalk.
GroupTalks lösning medger kommunikation direkt via säkerhetspersonalens
smartphone, surfplatta eller PC/ Mac. Antalet användare, sambandskanaler och access,
styrs enkelt av användaren. Lösningarna kan också innehålla push-to-talk-tillbehör som
akustiska headset och Bluetooth-baserade PTT-knappar som möjliggör enkel och säker
kommunikation mellan medarbetarna genom ett enda knapptryck. GroupTalks
molnbaserade kommunikationslösningar har kommit att helt och hållet ersätta många
säkerhetsbolags gamla radiolösningar.
– Ny teknik påverkar många branscher. Ger bättre, säkrare och framförallt billigare
lösningar, inte minst för den kostnadsmedvetna säkerhetsbranschen. Jag hoppas att vi
med vårt medlemskap i SäkerhetsBranschen, skall kunna bidra med kunskap om nya
trender och frågor som rör lagstiftning, integritet och övervakning, säger Magnus
Hedberg.

Om GroupTalk AB
GroupTalk är en svensk ledande leverantör av grupp- och röst- kommunikationstjänster,
baserat på push-to-talk (PTT) för professionella organisationer. GroupTalk möjliggör
omedelbar kommunikation genom ett tryck på en enda knapp på ett användarvänligt,
flexibelt och säkert sätt, med hjälp av smarta mobiler, surfplattor eller datorer.
GroupTalks lösningar innehåller även en integrerad person- och överfallslarmfunktion
som kan kopplas till en larmcentral. Den molnbaserade lösningen är säker, skalbar och
kostnadseffektiv, och håller snabbt på att ersätta de mer begränsade och kostsamma
systemen baserade på intercom/walkie-talkie inom en rad olika branscher så som flyg,
bygg och infrastruktur, energi, detaljhandel, säkerhet, etc. GroupTalk AB är en del av
SatPoint AB Group. Se http://grouptalk.se
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