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Wat is MultiBel?

MultiBel is een alarmerings- en 
communicatiedienst.

U bent in staat om met een paar
simpele handelingen tot wel
duizenden personen tegelijk te
alarmeren.

 



Hoe werkt MultiBel?

 



Voorbeelden alarmering

BHV-alarmering

• Alarmeren van BHV’ers bij bedrijfsongevallen of 
ontruimingen

• Tijdwinst door eenvoudige en efficiënte crisiscommunicatie
• Koppeling met rooster- of toegangscontrolesysteem
 Minimalisatie letsel

Brand- en inbraakalarmering

• Automatische alarmering van BHV’ers, crisisteam en/of 
medewerkers

• Alarmeren van omwonenden
• Informeren van klanten en leveranciers
 Beperking van financiële, imago- en letselschade

ZiROP alarmering - Ziekenhuis Rampen Opvangplan

• Alarmeren van specialisten en medewerkers bij calamiteiten
• Beperkt aantal personen per discipline oproepen
 Sneller de juiste en voldoende specialisten op de juiste plek
 Verbeterde hulpverlening

Storingsalarmering

• Automatische telefonische spraakalarmering van 
procesbeheerders

- bij defecte machine
- bij temperatuur  te hoog / te laag

• Directe rapportage naar het MT over werkelijke opvolging 
van de alarmering.

 Efficiënte bedrijfsvoering

IT-alarmering

• IT en netwerkproblemen hebben een enorme invloed op 
bedrijfscontinuïteit

• MultiBel alarmeert de juiste en voldoende medewerkers
• Een tijdsbesparing van 10 minuten levert per saldo een 

enorm voordeel op
 Minimalisatie downtime, beperking financiële- en 

imagoschade

 



Voorbeelden informeren

• Personeel informeren n.a.v. actuele gebeurtenissen zoals bij 
slecht weer, ICT problemen, brand, etc.

Intern:

• Klanten en leveranciers informeren over levertijden, terugroep-
acties, speciale aanbiedingen, nieuwe producten, etc.

Extern:

Een extra communicatiekanaal met een hoge attentiewaarde voor minder urgente boodschappen.

 



Voorbeelden communiceren

• De reacties van ontvangers real-time volgen en daar vervolgacties
op afstemmen.

Real-time

• Sneller communiceren met de juiste mensen. In het geval van een
calamiteit komt het management of crisisteam na afloop van de 
alarmeringsoproep direct met elkaar in een conference call. Er
gaat geen tijd verloren, acties kunnen afgestemd worden en 
gevolgschade wordt beperkt.

Conference call

 



 



Basismodule: 
Keuze op basis van het aantal 
personen dat ingevoerd kan 

worden in MultiBel�

SMS Service

Conference call

Personen
activeren of 
deactiveren

Bevestigen of 
afwijzen van 

beschikbaarheid

Afstandsbepaling
o.b.v. postcode

Beperkt aantal
personen
oproepen

Functiegroepen 
weergeven in een 

directory 
structuur

IP melder

MultiBel 
koppelingen

Modulair systeem

 



Het systeem werkt ook als uw eigen infrastructuur beschadigd is.

• Brand, stroomstoringen en waterschade hebben vaak een directe invloed op uw eigeninfrastructuur en 
bereikbaarheid. 

• De meeste branden ontstaan juist in de eigen ICT infrastructuur (bron CBS).

• Uit onderzoek van TNO blijkt dat de meeste noodstroomvoorzieningen onbetrouwbaar zijn. (bron: TNO 
2012 R10683 Noodstroom in de zorg)

MultiBel maakt geen gebruik van uw eigen telefoonlijnen.

• Binnen vijf minuten kunt u meer dan 5.000 berichten versturen.

• Uw eigen centrale blijft bereikbaar voor verontruste klanten en medewerkers.

• U hoeft geen infrastructuur aan te schaffen en te onderhouden.

MultiBel draait op virtuele servers in een Cloud omgeving in veilige datacenters.

• Redundantie, bij uitval van één systeem nemen twee andere fysieke systemen de taken over.

• Onafhankelijk van een locatie, bij stroomuitval schakelt MultiBel over naar een andere locatie.

• Monitoring, de systemen worden 24/7 gecontroleerd. Bij problemen volgt automatisch een alarmering.

• Onze datacenters hebben de ISO/IEC 27001, ISO 9001 en ISO 14001 certificeringen.

Veiligheid en beschikbaarheid
MultiBel is een zogenaamde SaaS dienst (Software as a Service) en functioneert geheel los van uw 

eigen infrastructuur. Dit biedt grote voordelen:

 



Branches en referenties
Verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen

Overheid & Gemeenten

Industrie

Hotels

Toerisme & Vliegvelden

Onderwijs

Financiële sector

 



Voor meer informatie kijk op:

www.multibel.nl

 


