
GeoCall

När orkaner, översvämningar, industriella 
olyckor eller radioaktiva läckor hotar stora 
områden måste invånarna underrättas 
omgående. GeoCall hanterar dessa geo-
grafi skt avgränsade utringningar snabbt 
och enkelt. Detta är ett redskap du inte 
kan vara utan – det räddar liv!

Vad är RapidReach GeoCall?
Optionen GeoCall gör det möjligt att använda RapidReach 
tillsammans med Geographic Information Systems (GIS). När det 
uppkommer situationer då du behöver kontakta många människor 
i ett specifi kt geografi skt område underlättar GeoCall ditt arbete 
väsentligt. Du kan göra snabba och effektiva utringningar till rätt 
personer genom att markera aktuella områden eller städer på en 
karta. Det är också möjligt att programmera systemet att koppla 
ihop namn och nummer med punkter på kartan. En person kan 
på detta sätt kontakta alla invånare i ett område på bara några 
minuter och samtidigt registrera vartenda samtal. 

Komplettera ditt utringningssystem med
ett geografi skt användargränssnitt  
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Aktivering
Det tar endast några sekunder att defi niera och starta en 
utringning med RapidReach GeoCall. Med några få kommandon 
på datorn väljer du först ut önskat geografi skt område på en karta. 
Detta identifi erar de personer som skall kontaktas. Därefter väljer 
du ett förinspelat meddelande eller spelar snabbt in ett nytt. Efter 
att ha klickat på “Start” kan du följa programmet på skärmen när 
det ringer upp respondenterna. Resultaten redovisas i tydliga 
tabeller.  

Selektering
De geografi ska områden på kartan som utringningen ska omfatta 
kan antingen anges automatiskt i form av sektorer runt en 
mittpunkt eller genom att defi niera oregelbundna former med 
hjälp av musen. Det är också möjligt att manuellt ange önskade 
latituder, longituder, vinklar och avstånd. 

Utringning
Under själva utringningen ger RapidReach GeoCall statusrapporter 
om varje enskild respondent. Detta sker genom kontinuerligt 
uppdaterade färgkoder på kartan. Resultaten sparas automatiskt 
tillsammans med utringningsparametrarna vilket gör att du kan 
utvärdera kvittenserna som kommer in i realtid.   

RapidReach GeoCall:

• Kompletterar ditt RapidReach-system med ett visuellt och   
 användarvänligt GIS-gränssnitt. 

• Tillåter dig att använda befi ntliga kart- och persondatafi ler samt 
 stöder alla större kartformat.

•  Erbjuder fl era metoder för att ange utringningsområde   
 (med hjälp av olika markeringsverktyg eller genom att ange  
 koordinater).  

•  Ger dig möjlighet att snabbt ändra på det defi nierade området  
 genom att avlägsna eller lägga till delar. 

• Tillåter dig att styra i vilken prioriteringsordning personer i   
 området ska kontaktas. 

•  Ger dig möjlighet att antingen välja ett förinspelat   
 meddelande eller att snabbt spela in ett nytt i samband med 
 utringningen.

•  Möjliggör aktivering av en eller fl era utringningar samt visuell  
 övervakning av deras förlopp.

•  Redovisar och analyserar gamla utringningar. 
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