
Over Infobel : Kapitol is de onderneming die Infobel-producten levert gespecialiseerd in onlinediensten en B2B. Kapitol-Infobel, wereldwijd digitaal platform, 
publiceert een database met meer dan 350 miljoen telefoonabonnees en 186 miljoen ondernemingen in de hele wereld die voortdurend aangepast wordt. 
Kapitol is in de hele wereld actief en stelt ook heel wat B2B-oplossingen voor, waaronder een ruim gamma aan producten en diensten voor de verbetering, de 
verwerving of het gebruik van gegevens met het oog op de publicatie, marketing, webvertising, enz.

CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

GEBRUIK GEGEVENS

DE BESTE MANIER OM SNEL EEN BEVOLKING TE 
WAARSCHUWEN WANNEER NAKEND GEVAAR HEERST

Alert System

In real-time gegevens gebruiken om de bevolking 
te waarschuwen in noodsituatiesONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

Een ideaal tool om :
•  Snel een bevolking te berieken in geval van dringend gevaar,  

terroristen aanslag, natuurlijke catastrofe, biogevaar, enz.
•  De bevolking sensibiliseren
•  Efficient tussenbeide komen
•  De juiste signaletiekgegevens te verkrijgen
•  De kwaliteit van uw service te verbeteren
•  Aanwijzijgen te geven over de evolutie van een gebeurtenis 

of om op juiste momenten specifieke informatie te geven  
•  Te informeren over welke juiste maatregelen te nemen in 

geval van nood
•  Catastrofen te voorkomen of de risico’s ervan te verminderen

U bent een onderneming gespecialiseerd in het beheer van noodsituaties en wenst te beschikken over een geogeloka-
liseerd instrument om de bevolking te waarschuwen? Alert System verwittigt snel die personen die blootgesteld kun-
nen worden aan de gevolgen van een ernstig evenement binnen een welbepaalde actieradius.

Alert System is een oplossing om uitgebreid 
te zoeken en een populatie te identificeren op 
basis van de volgende geografische criteria:

•  Adres (met of zonder straatnummer + mogelijkheid 
van interval)

•  Stad
•  Postcode (of interval postcode)
•  Straal op basis van geografische coördinaten (X,Y)..
•  Eens deze database geïdentificeerd is, kunnen deze 

resultaten ingevoerd worden in elk systeem van 
waarschuwing van de bevolking

maken. Dankzij onze complete database, kunt u rekenen op kwaliteitsvolle gegevens die voortdurend bijgehouden worden. 

24, 7 dagen op 7 en 365 dagen per jaar.


