
Skolsäkerhet med

Hot mot personal, våld (PDV), bråk, obehöriga besök, anlagda bränder, 
falska brandlarm, skolattacker, försvunnen elev, ”fake news” i sociala 
medier, bombhot etc.  Vår värld har förändrats dramatiskt och det 
krävs idag en god beredskap för att hantera dessa utmaningar. 

Med CoSafe får all skolpersonal tillgång till ett modernt skräddarsytt 
mobilt säkerhetssystem som enkelt installeras på befintliga telefoner, 
datorer, Chromebooks, surfplattor etc.

CoSafe 

SÄKERT I SVERIGE 
All information finns på servrar i 
Sverige med hög säkerhet

KOSTNADSEFFEKTIVT 
Skalbar prismodell med låg 
kostnad per användare passar alla 
typer av organisationer

ENKEL ONBOARDING 
Administratörerna är igång på 
två timmar, användarna på 30 
minuter

LOGGFUNKTION 
Vem gjorde vad? Vem tog vilket 
beslut? Vilken tid kom 
informationen?

ANVÄNDARVÄNLIGT 
Superenkelt att använda och 
administrera

INGEN NY HÅRDVARA 
Använd din befintliga mobil, platta 
eller dator

HUR BESTÄLLER MAN COSAFE? 

Direkt med CoSafe Technology AB 
E-post: sales@cosafe.se 
Tel: 08 409 400 20 

Via ATEA Software 
E-post: ateasoftware@atea.se 
Tel: 08 477 47 00 

Mer information 
www.cosafe.se



INKALLNING 
Funktion för inkallning av personal, 
krisgrupp, skolledning etc.

LARM 
Larmknappar med incidentbeskrivning till 
kollegor, skolledning och säkerhetsavdelning 
Med CWS installerat missas inga larm. 

Varje skola bestämmer sina egna 
larmrubriker, antal larm och vem som ska ta 
emot larmen. 

Exempel på larm är inrymning, utrymning, 
bråk, obehöriga personer, olycka, sjukdom.

MEDDELANDE 
Chattfunktion med direktkoppling till kollegor, 
skolledning och säkerhetsavdelning.

PERSONLARM 
Personlarm för riskbesök och riskfyllt 
ensamarbete.

CCC 
CoSafe Cross Communication 
En smart lösning som gör det möjligt att 
kommunicera med andra skolledningar, central 
säkerhetsavdelning, larmcentral med flera. 

DOKUMENT 
Digital ”krispärm" för viktiga dokument, 
handlingsplaner, krisplaner, åtgärdslistor etc.

CWS 
Cosafe Warning System 
Installeras enkelt på användarnas datorer 
(oavsett märke) för att säkerställa att viktiga 
larm når fram även om telefonen är på mute, 
avstängd eller på annan plats.

JAG ÄR OK 
Funktion för tex inräkning vid brand och 
status på personalen vid incidenter. 

…OCH MYCKET MER! 
Boka en demo för mer information!


