
MASS NOTIFICATION

HOUD BELANGHEBBENDE OP DE HOOGTE MET MELDINGEN OP 
BASIS VAN DE SITUATIE
Met Everbridge Mass Notification kunnen organisaties via 
meer dan 25 contactschema’s meldingen versturen naar 
individuele personen of groepen, met behulp van lijsten, 
locaties en visuele informatie. Met deze uitgebreide 
oplossing voor meldingen houdt u uw contactpersonen 
voor, tijdens en na alle gebeurtenissen, operationele 
incidenten en noodsituaties op de hoogte. Everbridge 
Mass Notification bevat efficiënte analysefuncties,  
GIS-mogelijkheden en flexibel beheer van 
contactpersonen. Daarnaast kunnen klanten over de hele 
wereld gebruikmaken van één centraal toegangspunt om 
alle contactpersonen te informeren en contactgegevens 
in meerdere gedistribueerde datastores te beheren, een 
unieke aanpak waarmee contacten lokaal worden bediend 
vanuit een centrale aanpak.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

+   Meldingsprocedure via één pagina en verzending  
met één klik

+   Geïntegreerde GIS-mapping met uniforme 
contactgegevens

+   Mobiele beheerapp met geïntegreerde gerichte 
verzending van berichten op basis van GIS

+   Dedicated mobiele ontvangersapp met 
tweerichtingscommunicatie

MOBIEL TABLET VASTE LIJN PUSHBERICHTSMS
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MASS NOTIFICATION

ANTICIPEREN, DOELGERICHT 
VERZENDEN, COMMUNICEREN

+   Richt uw communicatie op de individuele persoon, niet 
op het device, voor gepersonaliseerde berichten

+   Escaleer meldingen om ervoor te zorgen dat de volgende 
persoon of groep op de hoogte wordt gebracht als de 
eerste persoon of groep niet reageert.

+   Zend berichten uit naar praktisch alle communicatie-
devices, met ondersteuning voor meer dan 25 
contactschema’s, inclusief desktopmeldingen

+   Stel events samen voor verzending met één klik bij 
incidenten. 
Configureer meldingssjablonen met vooraf gedefinieerde 
lijsten met contactpersonen en vooraf gedefinieerde 
berichten, voor snellere communicatie tijdens een crisis.

+   Stuur meldingen opnieuw naar ontvangers of stuur 
vervolgberichten naar alle of een deel van de ontvangers 
voor tracking binnen hetzelfde incident of dezelfde 
gebeurtenis.

+   Configureer regels op basis van de capaciteit van uw 
infrastructuur met flexibele opties voor het tijdelijk 
filteren van oproepen.

+   Breng uw beheer- en operationele structuur in meerdere 
meldingsomgevingen onder. 
Maak onderscheid op basis van geografische regio, 
afdeling/functie, land of andere criteria voor maximale 
veiligheid en flexibiliteit.

+   Publiceer automatisch pushberichten op openbare 
websites, intranetten, interne systemen en social media.

GEO-INTELLIGENTE TOOLS

+   Stuur berichten naar ontvangers in een specifieke 
geografische regio (postcode, adres, straal vanaf een 
bepaald punt of een ander kenmerk) door gebruik te 
maken van gerichte verzending op basis van GIS.

+   Geef gerichte contactlocaties op met gebruiksvriendelijke 
tekengereedschappen of upload zelfs vormbestanden 
vanuit andere toepassingen voor snelle meldingen.

+   Zoek naar specifieke typen contactpersonen 
(bevolkingsgroepen met specifieke behoeften, 
brandweerkorpsen, abonnees van typen 
waarschuwingen), bekijk hun locatie en stuur hen 
waarschuwingen.

+   Gebruik PrecisionGIS om contactadressen met een 
specifieke gps-codering te uploaden en te beheren en 
ook aangepaste kaarten te integreren voor gerichte 
verzending van berichten.

+   Laad contactgegevens, voeg er een gps-codering aan toe 
en beheer ze in real-time via één enkele interface.

+   Sluit specifieke contactpersonen uit van gerichte 
berichten, op basis van gedefinieerde kenmerken, 
waaronder locatie.
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MASS NOTIFICATION
EENVOUDIGE, INTUÏTIEVE 
GEBRUIKERSERVARING

+   Beheer instellingen, limieten en standaardinstellingen 
via een uitgebreide en gebruikersvriendelijke 
beheerinterface.

+   Importeer contactgegevens en rangschik ze en deel ze in 
op een manier die zinvol is voor uw organisatie.

+   Verstuur gemakkelijk te automatiseren bulkmeldingen, 
gedeeltelijke en volledige updates met behulp van een 
veilige, beproefde methode voor gegevensoverdracht.

+   Definieer op rollen gebaseerde toegangscontroles 
voor het beheer van afzonderlijke gebruikers- en 
contactgegevens.

+   Breng contactpersonen gemakkelijk op de hoogte en/
of beheer contactgegevens in meerdere gedistribueerde 
datastores via één centraal toegangspunt.

+   Voeg meerdere groepen en aangepaste velden uit interne 
systemen toe voor het gericht verzenden van berichten.

+   Stel opt-in portalen in op openbaar of privé (alleen op 
uitnodiging). Geef contactpersonen de mogelijkheid om 
hun account aan te melden, bij te werken en te beheren, 
inclusief contactgegevens, locaties die relevant voor hen 
zijn, voorkeuren voor waarschuwingen en meer. Dat kan 
via aanpasbare webportalen met uw eigen merk.

+   Zorg voor ondersteuning van toegankelijkheidsrichtlijnen: 
de openbare of privéportalen omvatten 
toegangscontrolefuncties voor weergeven/ 
lezen/schrijven op veldniveau.

KLAAR VOOR INTERNATIONAAL 
GEBRUIK

+   Personaliseer uw bereik van een internationaal publiek 
door berichten te versturen in elke gewenste taal.

+   Lokaliseer de communicatie volledig dankzij 
ondersteuning van tekst-naar-spraak in meerdere talen.

+   Verhoog het aantal succesvol bezorgde meldingen met 
lokale en regionale routering.

+   Stuur meldingen met aangepaste beller-id's, zodat het 
nummer lokaal is en de ontvanger het herkent.

+   Sla uw gegevens lokaal en veilig op in het land van uw 
voorkeur en voldoe aan de wettelijke vereisten van dat 
land.

+   Bekijk, informeer en beheer contactpersonen die zijn 
opgeslagen in meerdere, gedistribueerde datastores via 
één centraal toegangspunt, waardoor de gebruiker de 
gegevens moeiteloos kan vinden.

+   Voldoe wereldwijd aan de strengste normen van 
wet- en regelgeving en de verwerking van persoonlijk 
identificeerbare informatie, met inbegrip van versleuteling 
van data-at-rest, indien nodig.
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MASS NOTIFICATION

RAPPORTEREN, ANALYSEREN, 
BEGRIJPEN

+   Meet de doeltreffendheid van uw 
communicatieprogramma en blijf de efficiëntie ervan 
verbeteren met krachtige analyse- en rapportagefuncties.

+   Voer snel wijzigingen door en verbeter de resultaten met 
krachtige, nauwkeurige incidentanalyses in real-time.

+   Genereer snel en op elk gewenst moment veelgebruikte 
rapporten met Quick Reports.

+   Genereer overzichts- en detailrapporten van 
meldingsanalyses voor betere evaluaties achteraf, 
voortdurende verbeteringen en naleving van de wet- en 
regelgeving.

+   Vul geëxporteerde rapporten gemakkelijk aan met 
draaitabellen en kruisverwijzingen die offline kunnen 
worden gemaakt.

GEAVANCEERDE MOBILITEIT EN 
CONNECTIVITEIT

+   Breng de kracht en de veiligheid van de volledige 
desktop-toepassing naar mobiele devices, altijd en overal, 
en zelfs als het netwerk niet goed werkt.

+   Ondersteun smartphones en tablets van meerdere 
platforms, inclusief Apple® iOS- en Android™-
apparaten.

+   Maak gebruik van rapportage en analyse met een 
systeemeigen interface die specifiek voor het 
besturingssysteem van het device is gemaakt.

+   Verstuur meldingen met een meerkeuzevraag met 
maximaal negen verschillende antwoorden.
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