
ANVÄNDARE
Som administratör och användare har du full access till MYSEC 
larmportal. Där lägger du till nya användare och väljer deras 
rättigheter.

STYR SJÄLV VAR LARMEN SKA GÅ
I MYSEC larmportal väljer du vem eller vilka som skall bli 
larmmottagare. Larm förmedlas i klartext som sms/e-post. 

KLARTEXT
I portalen kan du lägga till valfria texter som ska förmedlas med 
larmhändelsen

KOMPATIBELT
MYSEC larmportal är kompatibel och passar med i stort sett alla 
moderna larmsystem och larmsändare på marknaden.

DOKUMENTATION
I MYSEC larmportal kan du lagra anläggningsdokumentation, 
anläggarintyg, bruksanvisningar och annan dokumentation som tillhör 
ditt larmsystem.

KONTROLLJOURNAL
I kontrolljournalen kan tekniker och användare skriva in och notera 
servicebesök och andra väsentliga händelser som sker i anläggningen

LARMCENTRALER
Parallellt med larmhändelser till MYSEC larmportal förmedlas 
larmhändelser till ansluten larmcentral.

MYSEC LARMPORTAL
Är en egenutvecklad molnbaserad larmportal där behöriga 
användare hanterar och administrerar larm- och larmhändelser i 
anslutna larmsystem.

I portalen väljer du vart larm skall skickas och vilka larm- och 
larmhändelser som skall skickas. Larm skickas som sms/e-post 
och/eller pushnotis. 

Portalen är utvecklad för att kunna replikeras och brandas av 
återförsäljare, vilket innebär ett eget administrations-gränssnitt 
med egen logo och anpassning i MYSEC larmportal. 

Inloggningen är säkrad på samma sätt som bankernas inloggning.

MYSEC LARMFÖRMEDLING
Är en avtalstjänst med anslutning och inloggning till MYSEC 
larmportal, ev. anslutning till larmcentral, GPRS abonnemang, 
service- och underhåll, hosting av data, mm. och anslutning till 
larmcentraler som kan ingå i larmförmedlingstjänsten.

Tjänsten är till för företag, privatpersoner, butikskedjor, 
organisationer, kommuner, som själva vill administrera sina 
larmmottagare, addera till- och frånslagskontroller, lägga upp olika 
driftlarmer, välja klartexter till sina larm och alltid ha kontroll på sin 
larmanläggning, larmcentral och vaktbolag.

VI SKAPAR TRYGGHET 
Mysec Sweden AB säljer, installerar, utför service, supportar och underhåller inbrottslarm, brandlarm och CCTV. Vi innehar ett kvalitet- och 
miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 och är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 
1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 samt för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061. 

Vi ansluter alla våra larmanläggningar till MYSEC Larmportal. Vi har även utvecklat och 
tagit fram ett eget koncept för personlarm i smartphone som vi kallar Mysec Personlarm.

MYSEC LARMPORTAL - FULL KONTROLL 

MYSEC larmportal är en larmportal i molnet som administrerar, 
hanterar och förmedlar larm och händelser till förvalda mottagare!

Mysec Sweden AB
Västberga allé 60 
126 30 Hägersten
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info@mysec.se
www.mysec.se


