Krisekort er en plattform som er utviklet for å gjøre kommunikasjon under nødstilfeller og andre
hendelser i organisasjonen bedre.

Kontaktpersoner
Send SMS, epost og ring til relevante
personer samlet på et sted
Tiltakskort
Enkel tilgang til forenklede planer og
instrukser som brukeren kan lese
Enkelt søk
Søk etter kontakter eller tiltakskort med få
tastetrykk
Informasjonsflyt
Gjør det lettere å skaffe oversikt i kritiske
øyeblikk
Trygg & sikker
Krisekort tar godt vare på informasjon og
passord
Selvstyrt
Appen kan styres av bedriften selv
gjennom et skybasert webpanel
Skybasert
Plattformen ligger i «skyen», dette betyr at
det er meget enkelt å komme i gang

Plattformen er delt i to: En applikasjon til iOS og Android, og et administrasjonsområde på web.
Kontaktpersoner er en samling med personer som kan kontaktes ved nødstilfeller eller andre
hendelser. Disse personene kan kontaktes via telefon eller e-post direkte fra applikasjonen.
Tiltakskort er «oppskrifter» på hva som skal gjøres og hvem som skal kontaktes ved nødstilfeller
eller andre spesifikke hendelser. Disse tiltakskortene kan f.eks brukes som branninstruks, manual
ved gasslekkasje, ol.
Dette kan enkelt tilpasses og administreres etter behov av din organisasjon.

Applikasjon

Administrasjon

Applikasjonen, eller appen vil kunne lastes
ned av din organisasjons ansatte.
Ved å logge inn med organisasjonens epost vil da brukeren få tilgang til
informasjon som kontaktpersoner og
tiltakskort.

Administrasjonsområdet har kun ansvarlige
personer hos organisasjonen tilgang til.
I dette området kan man administrere deler
av appen, som kontaktpersoner og
tiltakskort, samt en rekke andre innstillinger.
Panelet er svært brukervennlig.

Applikasjonen er laget med brukeren i sentrum. Det er lett å navigere seg ved å søke etter
informasjon som øyeblikkelig er tilgjengelig for brukeren. Krisekort til mobil inneholder blant annet
disse mulighetene:
• Kontakt via tlf og sms
Kontaktpersoner kan enkelt nås via telefon og sms ved kun få trykk.
• Direkte e-post
Skriv e-post til kontaktpersoner direkte i appen.
• Søk og sortér
Søk etter navn, nummer eller stilling på kontaktpersoner.
• Hurtigknapper
Utfør forhåndsdefinerte handlinger med hurtigknapper.
• Finn innhold
Søk etter og finn innhold i alle organisasjonens tiltakskort.
• Informasjon
Få enkel oversikt over informasjon fra din organisasjon.
• Push-varsel
Få push-varsel ved hendelser og andre oppdateringer.
• Enkel innlogging
Bruk din organisasjons epost, så fikser Krisekort resten!

Sikkerhet
Plattformen er laget for å kunne tilby god sikkerhet. Alle tilkoblinger er kryptert med TLS 1.3 og
SSL. Dette gjør at informasjonen som sendes via nettverket forblir privat. Dette gjøres komplett
med systemer som stopper flere typer angrep, samt systemer for mellomlagring som sørger for
god oppetid.

Personvern
Personvern er svært viktig for oss. Vi sørger for å holde informasjon som brukere og
organisasjonen produserer privat. Les mer om personvern i Krisekort her:
https://krisekort.no/personvern/

Dokumentasjon
Dokumentasjonen for applikasjonen og administrasjonsområdet er samlet her:
https://krisekort.no/dokumentasjon/

Selskapet bak
Plattformen er utviklet av Vixon Systems / v Henrik A. Brendhagen. Utviklingen av Krisekort startet
slutten av 2015 og er en av Vixon Systems’ hovedsatsninger*
Om Vixon Systems:
Vixon Systems holder til i naturskjønne omgivelser på Fetsund i Akershus. Der driver vi
med blant annet utvikling av tjenester, apper og nettsider til det offentlige og til det private
næringsliv. Vi har holdt på siden 2010 og frem til den dag i dag. Vixon samarbeider tett med
flere store aktører innen reise, helse og butikkdrift.

*Plattformen er for øyeblikket heleid av Vixon Systems. Per dags dato er eierskap av plattformen vurdert
omformulert til et selvstendig aksjeselskap.

