Remote Perimeter Protection
Slimme camerasurveillance helpt
incidenten voorkomen
Verminder het aantal incidenten en reduceer uw beveiligingskosten met
Remote Perimeter Protection. Securitas ontwikkelt intelligente videoanalyse
software per unieke locatie zodat potentiële bedreigingen automatisch
worden geïdentificeerd – nog voordat een incident escaleert. En met vaste, Pan
Tilt Zoom (PTZ) en thermische camera’s bieden wij u volledige dekking vanuit
iedere hoek, zowel overdag als ’s nachts.
Met de voordelen van real time beveiliging neemt het aantal gevallen van inbraak,
diefstal en vandalisme flink af. Centralisten
worden gewaarschuwd zodra er verdacht
gedrag wordt waargenomen op uw terrein
waardoor we problemen helpen voorkomen
voordat ze zich voordoen. Daarnaast wordt
het systeem regelmatig actief geoptimaliseerd om loos alarm, een ander veelvoorkomend probleem, te voorkomen.
Behalve dat u geld bespaart door het
voorkomen van onnodige alarmopvolging
is er door de intelligente surveillancesoftware minder behoefte aan een beveiliger
ter plaatse. Remote Perimeter Protection is
bijzonder efficiënt omdat Securitas de hele
keten beheert: van technologie en centralisten tot de respons ter plaatse. Hierdoor biedt
Securitas volledige bescherming tegen een
aantrekkelijk maandelijks tarief – zonder dat u
vastzit aan grote investeringen.

Voordelen van Remote Perimeter Protection

 24/7 dekking van de terreingrenzen met
minder mankracht

 Professionele camera’s zien iedere
afwijking

 Kostenbesparend, zelfs met verschillende
terreinen op afgelegen locaties

 Kostenbesparend door minder gevallen
van loos alarm

 Verbale interventie mogelijk door audiosysteem

 Open source platforms maken de integratie van bestaande apparatuur mogelijk

 Vereenvoudigt verzekeringstechnische en
juridische procedures na een incident

 Toegang tot de meest geavanceerde
technologie zonder grote, nieuwe
investeringen

 Onderdeel van een uitgebreid 		
dienstenaanbod (RVS)
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Hoe werkt Remote Perimeter Protection?

 Diepteanalyse van uw beveiligingssituatie
 Professionele begeleiding bij het kiezen en

plaatsen van de ideale apparatuur
(geavanceerde vaste, thermische en/of Pan
Tilt Zoom camera’s)

 Eventuele intelligente videoanalyse software wordt aangepast aan uw behoeften
en specificaties

Uitgebreid aanbod aan
beveiligingsdiensten
Remote Perimeter Protection is onderdeel
van een uitgebreid dienstenpakket: Remote
Video Solutions (RVS). RVS biedt u 		
geavanceerde veiligheid middels innovatieve
en kosten efficiënte dienstenpakketten.
De allernieuwste camera’s en software zorgen
voor real time beveiliging die helpt incidenten
te voorkomen, de werkzaamheden van
beveiligers te optimaliseren en kosten te
verminderen - zonder nieuwe investeringen.

 Camera’s zijn verbonden met de 		
meldkamer van Securitas

 Automatische zone-inbreukdetectie
 Videoverificatie bij ieder alarm 		
(Alarm Verification Service)

Remote Video Solutions bestaat uit Remote
Alarm Verification, Remote Perimeter
Protection, Remote Patrol Services, Remote
Entry/Exit Management en Remote Employee
Assistance. Bovendien zorgt Securitas ervoor
dat de gebruikte software altijd up-to-date is.
Zo weet u zeker dat uw veiligheid in goede
handen is.

“Met de voordelen van real time beveiliging neemt het aantal
gevallen van inbraak, diefstal en vandalisme flink af”
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Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen.
Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans voor iedere situatie.
Dat begint altijd met heel goed luisteren om zo te doorgronden wat de specifieke omstandigheden en wensen
van de klant zijn. Vervolgens groeien we samen naar de gewenste situatie waarin de continuïteit van
bedrijfsprocessen wordt gewaarborgd.

