Videotilsyn med alarm
Hurtig reaktion uanset tid og sted

Videotilsyn med alarm giver dig den kortest mulige reaktionstid, når en hændelse
indtræffer – i mange tilfælde, inden hændelsen overhovedet indtræffer. Hvad enten det er et potentielt indbrud eller en brand, bruger Securitas’ vagtoperatører
live video til at analysere situationen, mens det sker og træder til handling for at
forhindre eller minimere skader.
Det første svar på en alarm er normalt at
sende en sikkerhedsvagt til stedet, men
uanset hvad er det begrænset, hvor hurtigt
vagten kan nå frem. Med videotilsyn med
alarm bliver en vagtoperatør omgående sendt
til stedet via live videomateriale. Hvis en
hændelse er undervejs, kan operatøren gribe
ind via højtalere, mens han tilkalder politiet.
Mens politiet er på vej, kan operatøren give
dem vigtige opdateringer, mens hændelsen
finder sted.
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Vagtoperatørerne kan ikke se alt videomateriale på én gang – men det kan intelligent
analyse. Hvis du vælger denne software
upgradering, bliver hver videosekvens
analyseret, og mistænkelige hændelser bliver
markeret. Securitas’ vagtoperatører kan også
identificere falske alarmer og nulstille systemet uden en fysisk undersøgelse. Derudover
kan de hjælpe med at forhindre hændelser
ved at udføre rutinetjek, hvor de sikrer, at intet
mistænkeligt finder sted. Hvis der er, vil du
være den første, der får det af vide.

Fordele ved videotilsyn med alarm



Se præcis, hvad der sker, med det samme
alarmen går



Forhindre hændelser ved hjælp af software, der analyserer optagelser i real tid



Omkostningseffektivt sammenlignet med
runderinger og alarmudrykninger



Omgående assistance, når der bliver trykket på et assistancetryk



Identificerer brand hurtigt



Forenkler opfølgningen på hændelser med
dokumenteret bevismateriale



Adgang til nyeste teknologi uden store
startinvesteringer



En del af en omfattende portefølje

Hvordan videotilsyn med alarm fungerer



Ekspertrådgivning i at finde det ideelle
udstyr og den ideelle placering



Fjern til- eller frakobling af alarmer for at
reducere udrykninger



Bruger eksisterende udstyr eller nye
fixed, termiske eller Pan Tilt Zoom
kameraer



Rutinetjek af alarmstatus



Alt aktivitet opsummeres og rapporteres
til dig



Kameraer forbundet til Securitas’ kontrolcentral





Vagtoperatører ser live videomateriale,
når alarmen går

Intelligent videoanalyse skræddersyet til
dine ønsker



Højtalersystem til verbal indgriben

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.

“Vagtoperatørerne kan ikke
se alt videomateriale på én
gang – men det kan intelligent analyse”
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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.

