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CRI Respons

Hva løser vi?
CRI Respons automatiserer 
og tilgjengeliggjør lokal og 
sentral beslutningsstøtte som 
muliggjør en mer effektiv og 
sikker hendelseshåndtering 
og redusert risiko

Hva leverer vi:
Vi levere effektive løsninger 
der vi overvåker 
sensortrafikk fra utstyr, 
tolker data og sender avvik 
til et kombinert 24/7 
support- og 
beredskapssenter for 
umiddelbar handling. 

Hvem er vi:
CRI Respons er en leverandør 
av neste generasjons digitale
løsninger innenfor 24/7 
support- og beredskaps-
tjenester spesialisert for bygg 
og anlegg.t.



Bow tie – Risiko, Sikkerhet & Beredskap

Før:
• Risikovurderinger
• Risikoreduserende tiltak
• Bakgrunnssjekk
• Trening og øvelser
• Beredskapsplan
• Trusselmonitorering
• Revisjon planverk
• Business Continuity plan

Under:
• Hendelseshåndtering

• Varsling
• Koordinering
• Samhandling
• Loggføring

• Digitale verktøy
• Loggføring

Etter:
• Normalisering
• Læring
• Trening og øvelser

Planverk Øvelser og 
trening

Hendelser 
og ulykker

Granskning Normalisering Oppd planverk

Vi hjelper dere å 
kartlegge og trene 

slik at dere er 
forberedt dersom en 

hendelse oppstår

Vi hjelper dere 
dersom en hendelse 

oppstår

Vi hjelper dere 
tilbake til normal drift 

og rapportering
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CRI Respons
Skreddersyr 

Tjenester 
Digitale løsninger - sikkerhetsportal

Evaluering og forbedring 

Analyse                         Planlegging                               Evaluering        

Krisekommunikasjon
Detektering og 
monitorering

Sikkerhet for ansatte

Beredskapssenter
Medietrening 

og –håndtering

Supportsenter

Risikoanalyse og –styring 

Bærekraftstjenester

Cybersikkerhet

Business Continuity

Pårørendesenter  

Fysisk sikring

Trening og øvelser

Bakgrunnssjekk og  due 
dilligence

Landbasert Maritim
Marked
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Modulbasert tjenesteleveranse



Sjekk av bedriftens sikkerhets-
og beredskapsdokumentasjon
Blant annet for å verifisere at dette er i 
tråd med til enhver tid gjeldende 
regelverk.

Digitalt hendelsesverktøy 
Et intuitivt verktøy med kun to 
dagers implementeringstid.

Situasjonsssenter-
tjenester
Blant annet hjelp til å digitalisere 
prosessene for å få en mer 
effektiv og 
sikker hendelseshåndtering.

Trening og øvelser. 
Vi sørger for at din bedrift er bedre 
forberedt på å håndtere uønskede 
hendelser eller kriser.

Bakgrunnssjekk. 
Kjenn dine ansatte, kunder, 
leverandører og 
samarbeidspartnere - nasjonalt og 
internasjonalt.

Fysisk sikring, kamera, 
radar og detektor

Eksempel på tjenester



for Web,
Mobil app
og sms

Digitalt, intuitivt og brukervennlig verktøy for varsling, 
kommunikasjon og logging av en pågående hendelse

mobilisere personell
dele informasjon i sanntid
fordele oppgaver

Løsningen brukes for å:
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Gir en felles 
situasjonsforståelse i sanntid 

i din organisasjon
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Automatisk generering av rapporter
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Kontakt

a

Tore Anshus
Email. tore@crirespons.com

Telefon: +47 968 96 881
Nettside: www.crirespons.com 

http://www.crirespons.com/



