Videotilsyn
Effektiv rundering på dit område

Med videotilsyn får du en proaktiv sikkerhedsløsning, der beskytter dine værdier døgnet rundt. Desuden giver de strategisk placerede kameraer en mere
regelmæssig og omkostningseffektiv rundering, end hvis du kun bruger sikkerhedsvagter.
Videobaseret rundering danner grundlaget for
en altomfattende sikkerhedsløsning. På disse
runderinger kontrollerer vi dit område og
dine værdier, overvåger enhver mistænkelige
aktivitet, sikrer overholdelser og udnytter
styrken ved at kunne ændre adfærd til at
reducere sikkerhedsudgifterne over tid.
Når vagtoperatørerne håndterer de fleste af
runderingerne, kan sikkkerhedsvagterne udnytte deres tid bedre og reagere hurtigere på
hændelser. Og sker der en hændelse, mens
ingen ser det, kan intelligent software analysere situationen og udløse den rette reaktion
med det samme.
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Fordele ved videotilsyn



Mere konsistent beskyttelse af dit område



Omkostningseffektiv, selv hvis du har
mange sites på fjerne lokationer



Forbedrer dine sikkerhedsvagters
effektivitet



Hurtigere reaktion ved nødsituationer



Enkel juridiske/forsikringsprocedure efter
hændelser



Adgang til nyeste teknologi uden store
startinvesteringer



Færre falske alarmer og vagtudrykninger



Afværge hændelser, inden de sker



En del af en omfattende portefølje

Hvordan fungerer videotilsyn



Ekspert rådgivning til at finde de bedste
kameraplaceringer og -vinkler



Fjernnulstilling af alarm ved falsk alarm
for at undgå unødvendig udrykning



Kameraer og software opkoblet til Securitas’ kontrolcentral





Veltrænede vagtoperatører fjernovervåger regelmæssigt videomaterialet

Omhyggelig overvågning under kritiske
hændelser, eksempelvis åbning/lukning,
flytning af varer og lignende



Dokumenteret bevismateriale, når hændelser optræder



Åbne platforme muliggør integration
med eksisterende sikkerhedssystemer –
ofte i kombination med den nyeste
teknologi
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Omgående reaktion på hændelser identificeret af vagtoperatører eller videoanalyse
Reaktionen kan inkludere en- eller tovejs
lyd ved live 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.

“Sikkerhedsvagter kan udnytte
deres tid bedre og reagere
hurtigere på hændelser”

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.

