Områdesikring
Overvågning, der arbejder effektivt for at
holde dig på forkant med problemer

Reducér både antallet af hændelser og dine sikkerhedsomkostninger med områdesikring fra Securitas. Vi skræddersyr intelligent videoanalyse til hver specifik
lokation, så enhver potentiel trussel automatisk bliver opdaget – inden hændelsen indtræffer. Og med fixed, pan, tilt, zoom (PTZ) og termiske kameraer har
du fuld dækning af hver eneste vinkel, dag og nat.
Ved hjælp af real tids-sikkerhed kan antallet
af hændelser med indbrud, tyveri og vandalisme blive markant reduceret. Vagtoperatører
bliver advaret i det øjeblik en mistænkelig
adfærd nærmer sig dit område og gør det
muligt at forhindre ballade, inden det starter.
Systemet kan også forhindre en anden trussel
– falske alarmer.
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Du sparer ikke kun penge ved at undgå unødvendige udrykninger. Med intelligent software, der hele tiden er på vagt, nedbringer
du behovet for at have en sikkerhedsvagt til
stede på området. Områdesikring er bemærkelsesværdigt effektivt, fordi vi administrerer hele kæden fra teknologi til vagtoperatører til reaktion på selve området. Dette gør
det muligt for os at levere komplet beskyttelse til en konkurrencedygtig, månedlig pris
– uden der er behov for store investeringer.

Fordele ved områdesikring



Proaktiv sikkerhed stopper hændelser,
inden de indtræffer



24/7 beskyttelse af hele området med
færre arbejdstimer



Omkostningseffektivt, selv når du har
mange områder på fjerne lokationer



Kameraer og software opdager ting, som
vagtoperatører ikke ser



Enkel juridiske/forsikringsprocedure efter
hændelser



Adgang til nyeste teknologi uden store
startinvesteringer



Reducerer antallet af falske alarmer



Løbende optimering for at reducerer
omkostninger

Hvordan områdesikring virker



Dybdegående analyse af din sikkerhedssituation



Intelligent videoanalyse skræddersyet til
dine behov



Ekspertrådgivning i valg af det ideelle
udstyr og placering



Automatiseret opdagelse ved indtrængen

De nyeste fixed, termiske og pan, tilt,
zoom kameraer



Højtalersystem til verbal indtrængen







Kameraer forbundet til Securitas’ kontrolcentraler

Fjern til- og frakobling af alarmer for at
reducere udrykninger



Videotilsyn af alle alarmer



Åben platform, der muliggør integration
med eksisterende udstyr

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.

“Vagtoperatører bliver advaret
i det øjeblik en mistænkelig
adfærd opdages og gør det
muligt at forhindre ballade,
inden det sker”
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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.

