Fjärrstyrd in- och utpassering
Slipp obehagliga överraskningar

Fjärrstyrd in- och utpassering ger en hög säkerhetsnivå. Med hjälp av kameror, programvara och operatörer som tillsammans samverkar för att omedelbart stoppa misstänkta aktiviteter får du ett säkert passagesystem trots färre
mantimmar. Fjärrstyrd in- och utpassering från Securitas hjälper dig slippa
obehagliga överraskningar dygnet runt, från rusningstimmarna på morgonen
till kvällens sena leveranser.
Med hjälp av strategiskt placerade kameror
håller Securitas operatörer koll på ingångarna
vid kritiska situationer och är redo att ingripa
om det skulle behövas. Eftersom operatörerna kan få visuell bekräftelse direkt vid
incidenter blir det inga fördröjningar när hjälp
och assistans behöver skickas ut.
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Intelligenta analyssystem kan förebygga
och förhindra problem dygnet runt genom
att övervaka kamerabilderna i realtid och
sätta igång ett mänskligt ingripande utifrån
fördefinierade kriterier. Analyssystemen klarar
att flagga intrång automatiskt men de lägger också märke till mer subtila beteenden,
till exempel om en person eller ett fordon
försöker smyga in bakom behörig personal.
De kan även underlätta åtkomstkontrollen
med igenkänning av registreringsskyltar och
automatisk auktorisering.
Smart teknik och effektiva metoder gör att
fjärrstyrd in- och utpassering från Securitas
kan minska resursanvändningen samtidigt
som miljön för personal, egendom och verksamhet blir säkrare.

Fördelar med fjärrstyrd in- och utpassering

 Övervakning dygnet runt av alla åtkomstpunkter till låg kostnad.

 Incidenter förhindras när programvara
analyserar bilder i realtid (tillval).

 Svinn minskar med övervakning som ser

till att bakdörrarna enbart används för til�låtna ändamål.

 Förbättrad säkerhet efter stängning, till

exempel för leveranser och städpersonal.

 Besökare (till exempel leverantörer och

inspektörer) kan släppas in och få åtkomst
utan att det behövs personlig eskort.

 Dokumenterad bevisning förenklar uppföljningen av incidenter vid eventuella
juridiska processer/försäkringsärenden.

 Tillgång till avancerad teknik utan stora
nyinvesteringar.

 Fjärrstyrd in- och utpassering ingår som
del i ett omfattande utbud av tjänster.

Så fungerar fjärrstyrd in- och utpassering

 Operatörerna håller uppsikt över känsliga

situationer, till exempel vid överföring av
gods/pengar eller när någon jobbar sent .

 Högupplösta kameror fångar alla detaljer.
 All aktivitet sammanfattas och rapporteras
till dig.

 Våra experter hjälper till att välja rätt utrustning och hitta den bästa placeringen.

 Intelligenta videoanalyser anpassas efter
dina önskemål och behov (tillval).

Partnernätverk förenar de bästa i branschen
Securitas har globala avtal med några av de
mest innovativa företagen i säkerhetsbranschen. Det gör att vi kan erbjuda bästa möjliga teknik och tjänster i enkla, smidiga och
kostnadseffektiva paket. Vi har partneravtal
med bland andra Milestone Systems och Axis
Communications.

”Eftersom operatörerna kan få
visuell bekräftelse direkt vid
incidenter blir det inga fördröjningar när hjälp behöver
skickas ut.”
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 Använd befintlig utrustning eller nya fasta

kameror, värmekameror och PTZ-kameror
(som kan panorera, snedställas och
zooma).

 Kamerorna ansluts till Securitas larmcentral.

 Fjärreskort till, in och ut från lokalerna i
känsliga situationer (tillval).

 Högtalarsystem för röstingripanden (tillval).

Branschens mest avancerade utbud av
säkerhetstjänster
Securitas kameratjänster ger dig tillgång till
högklassiga säkerhetslösningar i innovativa
och kostnadseffektiva servicepaket. Den senaste kameratekniken och mjukvaran förhindrar incidenter i realtid, utnyttjar väktarnas tid
optimalt och minskar kostnaderna – utan att
några nyinvesteringar krävs.
Securitas kameratjänster omfattar patrullering,
ledsagning, larmverifiering, in- och utpasseringshantering, skydd mot intrång, affärsfunktioner med mera. Och eftersom våra avtal alltid
går att uppgradera har du en säkerhetslösning
som du kan känna dig trygg med, idag och i
framtiden.

Världsledande inom säkerhet
Securitas är en global aktör och ledande inom säkerhet och säkerhetsutveckling. Utifrån ett brett utbud av tjänster för
specialbevakning, tekniska lösningar, rådgivning och utredningar skräddarsyr vi lösningar som passar varje enskild
kunds behov, allt för att kunna erbjuda den mest effektiva säkerhetslösningen. Överallt, från små butiker till stora flygplatser, ser våra 300 000 anställda till att göra skillnad.

