
TA KONTROLL. MED KARTAN SOM LÄGESBILD.



TAPPZ COP ger alla inblandade en gemensam bild av krissituationer. Systemet 
möjliggör bland annat att räddningstjänstens operativa personal från inre 
befäl till personalen som är ute på uppdrag har samma lägesbild. Detta ger 
ökad säkerhet och förståelse mellan de enheter som räddningstjänsten och 
dess samarbetspartners ska hantera. All information kan kompletteras och 
uppdateras löpande och synkas mellan alla inblandade.

Förbättrar insatsen 
med gemensam  
lägesbild

T-Kartors system för hantering av gemensam lägesbild används också 
inom det norska försvaret. Varje dag hanterar tusentals användare 
kartor, flygbilder, satellitbilder, kameror, videor, dokument och streaming 
från drönare och andra sensorer.  

Din verksamhet kan också nyttja de många fördelarna med systemet.

TAPPZ – avancerat 
och skalbart
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Tilläggsfunktioner
 Säkerhet i flera nivåer m.m. 

 Säker koppling till kommunernas egna data 
som t.ex. tekniskt försörjning, VA, brandposter, 
fastighetsinformation, byggnadsritningar etc. 
(Kräver samverkan mellan IT för VPN koppling.)

 Drag & Drop i kartan, insatskort, foton, doku-
ment etc. på rätt position.

 Visualisera övervakningskameror, video från 
drönare, kameror, sensorer, bodycams etc.

Funktioner
 T-Kartors egen karta som är fri att användas,  

kan enkelt växlas mellan: kommunal karta,  
blåljuskartor, Here, Bing m.fl.

 Rakel täckningskarta.

 Brandrisk punktkarta.

 Rita och dela med alla med räddningstjänstens 
egna symboler.

 Avståndsmätare inkl. area.

 Google Streetview från punkt i kartan.

 Snabbknappar till virtuella mötesrum, WIS m.m.

 Följa bilarna från SOS Alarm:s tjänst.

 Utskriftsmöjligheter, även med ritning.

TAPPZ COP – Bas
TAPPZ COP Samlar all relevant data från många 
olika källor (både externa och interna) till en kartvy 
för snabb överblick över händelser.

Består av ett koncentrat av relevanta tjänster från 
MSB, Kommunernas interna IT, SMHI, Luftfarts- 
verket, Trafikverket m.m. TAPPZ COP fungerar på 
enheter som datorer, surfplattor och mobiltelefoner.
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Tjänsten är molnbaserad vilket innebär att du slipper tidskrävande installationer. 
Priset bygger på hur stor yta som räddningstjänsten är ansvarig för. Betalning 
sker månads- eller kvartalsvis i förskott till Tappz.

Läs mer och beställ  
www.tappz.se



Testa TAPPZ COP gratis
Vill ni se hur COP fungerar kan ni få tillgång till COP:s  
demo-sida. Gå till https://www.t-kartor.com/contact  
och fyll in formuläret så återkommer vi med inlogg.

T-Kartor Geospatial
Box 5097, 291 05 Kristianstad, Sweden

Visiting address:

Olof Mohlins väg 12

291 62 Kristianstad

Phone +46 44 206 800


