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Resten av verden følger etter USA

Mer ekstremvær, terror og hacking

PERFEKT KOMBINASJON: Før adm. direktør Espen Gylviks UMS
ble en del av Everbridge i sommer, hadde selskapets teknologi allerede
et dekningsområde på en halv milliard mennesker.
Foto: Iván Kverme

Venter kraftig vekst for
krisehåndteringsverktøy
Stadig flere europeiske bedrifter følger i amerikanernes fotspor, og kjøper
egne verktøy for å verne om selskapet
og sine ansatte ved store kriser.
Grunde Grimstad
grunde.grimstad@finansavisen.no

Det norske selskapet UMS (Unified Messaging Systems AS) er
kjøpt opp av den amerikanske giganten krisehåndteringseksperten Everbridge.
De to selskapene tror det ligger
et stort potensial i å kombinere
amerikanernes ekspertise innen
beredskap- og krisehåndtering
med UMS’ systemer for befolkningsvarling via SMS.

Krisehjelpere

Den amerikanske beredskapsaktøren Everbridge kjøpte i sommer det norske, børsnoterte UMS,
som i løpet av de siste 20 årene har
bygd seg opp en sterk posisjon
innen løsninger for befolkningsvarsling i kriser og andre store
hendelser. De seneste årene har
selskapet fokusert hovedsakelig

på tjenester for varsling via mobilnettet.
Det amerikanske programvareselskapet Everbridge ble født
som en direkte følge av 11. september-angrepet, da man innså
at man manglet styringsvektøy
som kunne håndtere hjelpeinnsatsen og etterarbeidet ved store
uforutsette kriser.
Siden har selskapet bistått
både amerikanske og utenlandske myndigheter under naturkatastrofer og menneskeskapte angrep, samt hjulpet bedrifter med å
lage nødinstrukser og handlingsplaner for en rekke ekstraordinære scenarier som kan ramme
bedrifter – alt fra jordskjelv til
datainnbrudd.
– Everbridge, som vi nå er en
del av, har en klar ambisjon om å
bli en ledende aktør innen beredskap- og krisekommunikasjon i

Europa, sier Gylvik.
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Perfekt match.

Gylvik tror de to selskapenes
teknologier kommer til å utfylle
hverandre svært godt i det stadig
voksende markedet for denne typen tjenester.
– Noen av de løsningene UMS
tilbød går nok dessverre på søppelhaugen, siden de overlapper
med mange av Everbridges egne
løsninger. Det de var mest interessert i var nok SMS-varslingssystemet, sier Gylvik.
Everbridges applikasjoner for
beredskap- og krisehåndtering
har i dag kunder over hele verden,
både i statlig og privat sektor.
– Det store målet er på best
mulig måte tilrettelegge og
forenkle kommunikasjonen i
kritiske, uoversiktlige situasjoner, sier Gylvik.
– I en krise er første bud for et
selskap få oversikt over sine ansatte og hvem som eventuelt er berørt. Men erfaringen viser at det
kan være både vanskelig og svært
tidkrevende uten god planlegging
og gode verktøy.

