Ind-/udlukning
Undgå uønskede overraskelser

Hold dine indgange sikret dag og nat med færre arbejdstimer. Dette er muligt
ved hjælp af kameraer, software og vagtoperatører, der arbejder sammen for
at stoppe mistænkelig adfærd. Fra morgenmyldertiden til sene vareleveringer
hjælper ind-/udlukning fra Securitas dig med at undgå uønskede overraskelser.

Ved at bruge strategisk placerede kameraer
holder Securias’ vagtoperatører øje med dine
indgange på kritiske tidspunkter og er klar til
at bryde ind, hvis noget skulle opstå. Eftersom vagtoperatører visuelt kan kontrollere
en hændelse, er der ingen forsinkelse på at
sende assistance, når du har behov for det.

Securitas A/S
Sydvestvej 98
2600 Glostrup
Danmark
Tlf.: +45 4343 4388
securitas.dk
securitas.com

Intelligent analyse kan forhindre problemer på
ethvert tidspunkt på dagen ved at overvåge
videoovertagelser i real tid og udløse menneskelig indgriben baseret på forudbestemte
kriterier. Analyser gør ikke kun opmærksom
på indtrængen, de lægger også mærke til diskret adfærd, så som en person eller et køretøj,
der forsøger at snige sig igennem et kontrolpunkt bag autoriseret personale. Analyserne
kan endda sørge for at adgangskontrolen
foregår mere effektivt med nummerpladegenkendelse og automatiseret autorisation.
Ved at bruge intelligent teknologi og effektive
procedurer kan ind-/udlukning fra Securitas
reducere ressourcebehovet og samtidig
skabe et mere sikkert miljø for dine medarbejdere, dine værdier og din forretning.

Fordele ved ind-/udlukning



24/7 overvågning af alle indgange til lave
omkostninger



Forhindrer hændelser med software, der
analyserer videomateriale i real tid



Reducerer svind med overvågning, der
sikrer, at bagindgange kun bliver brugt til
autoriserede formål



Mere sikkert for aktiviteter uden for arbejdstiden, så som varelevering og rengøring



Tillader adgang til gæster uden behov for
personlig ledsagelse



Enklere juridiske/forsikringsprocedure efter
hændelser



Adgang til nyeste teknologi uden store
startinvesteringer



En del af en omfattende portefølje

Hvordan ind-/udlukning virker
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Ekspert rådgivning til at vælge det ideelle
udstyr og den ideelle placering



Alle aktiviteter bliver opsummeret og rapporteret til dig



Kan bruge eksisterende udstyr eller nye,
fixed, termiske og pan tilt zoom kameraer



Intelligent videoanalyse skræddersyet til
dine behov



Kameraer forbundet til Securitas’ kontrolcentral



Fjernledsagelse til og fra områder i utrygge
situationer



Høj kvalitetskameraer fanger hver en
detalje



Højtalersystem til verbal indgriben



Vagtoperatører holder øje i følsomme
situationer, så som varelevering eller sene
arbejdstimer

Partner network bringer industriens
bedste sammen

Industriens mest avancerede portefølje af sikkerhedsløsninger

Securitas har globale aftaler med nogle af
sikkerhedsindustriens største innovatører.
Dermed har vi mulighed for at levere den
bedstmulige teknologi og service i simple,
omkostningseffektive løsninger. Nogle af
vores nøglepartnere er Milestone Systems og
Axis Communications.

Remote security solutions fra Securitas giver
dig state-of-the-art sikkerhed i innovative og
omkostningseffektive løsninger. Banebrydende
kameraer og software skaber realtidssikkerhed, der beskytter mod hændelser, optimerer
sikkerhedsvagternes tid og reducerer omkostninger – uden at kræve nye investeringer.

“Eftersom vagtoperatører visuelt kan kontrollere en hændelse, er der ingen forsinkelse
på at sende assistance”

Remote security solutions omfatter rundering, ledsagelse, alarm verifikation, ind- og
udlukning, områdesikring, brug af business intelligence og meget mere. Og eftersom vores
aftaler altid inkluderer proaktiv opgradering,
er sikkerhed en udfordring, som du kan være
sikker på er dækket ind.

En verdensomspændende leder
Securitas er en global, førende sikkerhedsleverandør. Ud fra et bredt udvalg af services, så som specialiserede vagter, teknologiske løsninger, rådgivning og undersøgelser, skræddersyr vi produkterne til den enkelte kundes behov for at kunne levere
den mest effektive sikkerhedsløsning. Overalt fra små butikker til lufthavne gør vores 300.000 medarbejdere en forskel.

