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RAYVN  - en løsning som hjelper deg å effektivisere, 
administrere og kontrollere en kritisk hendelse på best 
mulig måte. 



Hvem er Rayvn? 

Bergen Hugin & Munin 



Hva er kritiske hendelser?

Utstyrssvikt eller 
skade på eiendom Personskade Cyberangrep/

Sikkerhetsbrudd
Frakt/

Transportforstyrrelser



Er du klar for dette scenariet når du møter 
på jobben i morgen? 

Hydro-hacking kan ha kostet 350 millioner
Det økonomiske tapet etter cyberangrepet mot Hydro 
anslås til mellom 300 og 350 millioner kroner, viser en 
foreløpig evaluering.

Gater oversvømt etter vannlekkasje på Frogner



Spørsmålet er NÅR og ikke OM! 

«Øvelse gjør mester» 



Utfordringer knyttet til håndtering av 
kritiske hendelser

Penn og papir? Varsle enkelt-

personer på 

telefon? 

Kompliserte 

systemer ?

Manglende 

oversikt?  

Manglende 

forberedelser? 



Med RAYVN kan du FORSTÅ hva 

som skjer, du kan RESPONDERE

umiddelbart og du kan 

FOKUSERE på hva som må 

gjøres. 

Hvorfor RAYVN 
En intuitiv og brukervennlig plattform

RAYVN er basert på Proaktiv stabsmetodikk



Kommunikasjon og 
oppdateringer i 
sanntid mellom 
flere kanaler, flere 
lag/team og 
organisasjonsnivå

Du kan 
FORSTÅ
hva som foregår

Tilgjengelighet
Bruk RAYVN hvor som helst, på 

alle teknologisake flater

Umiddelbare 
oppdateringer

Gjennom en nyhetsstrøm som 
oppdateres i sanntid

Alt-i-en løsning
Send varsler, del informasjon, 
audio/videomøter og håndter 

oppgaver

Kommunikasjon og 
samarbeid

Forhåndsdefinerte team, 
inkludert interne og eksterne 
samvirkeaktører og offentlige 

institusjoner



RAYVNs virtuelle 
kommandosentral, 
mål-og -
oppgaveorientert 
samarbeid med 
interne og eksterne 
samvirkeaktører

Du kan 
RESPONDERE
umiddelbart

Mobilisering av dine 
lag/team

Gjennom forhåndsfigurerte 
responsplaner og team oppsett

Smart 
oppgavehåndtering

Legg enkelt til oppgaver og 
sjekklister som må 

gjennomføres

Strukturer ‘ad hoc’-
møter

Involver lagene/team gjennom 
kommunikasjonsfeeden, lyd 

eller videomøter

Åpenhet
Alle kan se hva som er publisert 

i feeden, åpne oppgaver og 
oppdateringer via appen eller 

nettversjonen av RAYVN



RAYVNs 
brukervennlighet og 
intuitive design 
minimerer behov for 
opplæring og sikrer 
at dine lag ikke 
forsinkes av 
komplisert teknologi 

Du kan 
FOKUSERE
på det som må 
bli gjort 

Automatisert plan
Forhåndsdefinerte maler for 

potensielle hendelser

Handling fra første 
sekund 

Gjennom nettleseren og appen 
kan du fokusere på å håndtere 
hendelsen, og ikke på å komme 

deg til jobb. 

Rapporter 
Automatisk genererte rapporter 
gjør det enkelt å oppsummere 

hendelsesforløp

Fordeling av oppdrag
Sørg for at de riktige 

oppdragene og oppgavene går 
til de rette personene og 
definerte arbeidsteam. 



RAYVN kan utgjøre en forskjell

Kan bidra til å Redde liv Minimere 
skadeomfang/påvirkning

Omdømmestyring



Hvorfor gir RAYVN deg den beste tjenesten?

Enkelt å bruke

▪ Enkelt å bruke i 

stressende 

situasjoner

▪ Enkel opplæring av 

ansatte

▪ Enkel 

implementering

Funksjonalitet for 

formålet

▪ Hold 

kompleksiteten lav 

ved å kun ha de 

“nødvendige” 

funksjonene i 

sluttproduktet

Prising og 

prismodell

▪ Billigere enn 

konkurrenter

▪ Transparent 

prismodell, ingen 

skjulte avgifter 

(betaling per 

bruker)

▪ Rimelig å starte 

opp – bygg etter 

behov

Varsling 

▪ Varsle et høyt 

antall personer 

samtidig gjennom 

“ett klikk” på 

plattformen

▪ Varsle utvalgte 

personer i 

forhåndsdefinerte 

kanaler

Rapportering/ 

Dokumentasjon

▪ Dokumentering av 

regelmessige 

øvelser.  

▪ Dokumentasjon 

etter en hendelse -

spar tid og penger 

brukt på å samle 

informasjon

Samarbeid

▪ Ingen konkurrent 

tilbyr samme grad 

av 

samvirkefunksjon

▪ Sømløst samarbeid 

innad i verktøyet. 

Robust – Enkelt – Kontroll



Lisens Responder
Ikke inkludert i full lisens

Kontakter
Inkludert i full lisens

Samvirkeaktør
Inkludert i lisensavgiften

Full lisens
Ikke full lisens, kan kun motta og 

respondere på SMS

Legg til ekstra kontakter, helt 

gratis. Kontakter kan kun motta 

oppdateringer.
1 full lisens for hver partner

Sende og motta SMS
Kontakter kan motta SMS

Sjekk vår hjemmeside for mer info: www.rayvn.global

Vår lisens modell Høy ROI
198 NOK pr 

lisens pr måned 

http://www.rayvn.global/


«Samhandling er «eneste» løsning for totalforsvaret»
«Beredskap må inn i styrerommet og på agendaen under ledermøter» 
«Get the basic rigth»  

Sofie Nystrøm NSM  
(Nevnt under Cyberkonferansen til Telenor -22)

«Sømløs samhandling har et stort 

potensiale» 

Pål Lønseth – Kripos 
(Nevnt under NSR sikkerhetskonferanse -22



Screenshots



Varsling & Dashbord



Predefinert varslingsinformasjon 



Hvor er hendelsen?



Hvem skal varsles?



Hvilke oppgaver skal løses?



Øvelse eller skarp hendelse



Varsling 



Loggstrøm /lag-team/ tracke responds



Loggstrøm & oppgaver  



Møter



Samvirke





SMS  



Dashboard  



Rapport 



Arkivfunksjon 



Oppsummert

▸ Robust
▸ Effektivisere og administrere
▸ Enkelt og intuitivt – lite trening
▸ Økt kontroll – bedre beslutninger
▸ Eneste løsning med 

Stakeholder/samvirke funksjon
▸ Kommunikasjonsplattform med alle 

teknologiske flater
▸ Funksjonalitet for formålet
▸ Evaluering 
▸ Høy ROI – ingen ekstra kostnader 

Carl.barth@rayvn.global

mailto:Carl.barth@rayvn.global


RAYVN
Symposium
There’s no time for 
learning curves in a crisis!

En unik mulighet: En dag med 
fokus på beredskap; 
utfordringer, læring, erfaringer 
og organisering. 

Tirsdag, 1.November kl. 10.00

Kulturhuset
Vaskerelven 8
Bergen

The simple solution to prepare for and manage critical events

Speakers

Odin Johannesen
Dirrektør - NSR - Næringslivets 
Sikkerhetsråd

Lars Monsen
Eventyrer 

Trine Bjørnsen 
CEO 
Sklls

Ivar K. Lunde
Konsulent og forfatter 
Proactima

Hanne Marit Schultz
Group Travel and Crisis Management
Kongsberg Gruppen

Rune Brattland 
Etatsdirektør 
Samfunnsikerhetens hus 
Bergen Kommune 

Er din enkle kriseplan like 
enkel under en krise?

https://rayvn.global/symposium/




