Remote Video Solutions
Remote Video Solutions is een combinatie van
moderne IP-video systemen met monitoring en
beveiligingsdiensten op afstand en lokale opvolging.
Remote Video Solutions van Securitas 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.
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.
Hoe werkt Remote Video Solutions?

 Techniek

Cloud-based platform, IP netwerkcamera’s, encoder, service

 Analyse en videomanagement

Op software gebaseerde beeldanalyse

 Monotoring

24/7 verificatie van alarmmeldingen

 Audioverbinding

Mogelijkheid om via een audiosysteem
verdachte personen direct aan
te spreken

 Interventie

Aansturing van Securitas mobiele
surveillance en/of openbare 		
hulpdiensten

Voorbeeld: Remote Alarm Verification
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Remote Alarm Verification

 Exact zicht op wat er gebeurt zodra het
alarm afgaat

 Helpt incidenten voorkomen door middel
van software die het videomateriaal real
time analyseert

 Verifieert brand in een vroegtijdig stadium
(in combinatie met branddetectie)

Remote Perimeter Protection

 24/7 dekking van de terreingrenzen met
minder mankracht

 Professionele camera’s zien iedere
afwijking

 Kostenbesparend door minder gevallen
van loos alarm

Remote Patrol Services

 Effectieve controleronden, met name bij

grote gebieden en op plaatsen waar 24/7
activiteit plaatsvindt

 Verbetert de productiviteit van eventueel
aanwezige beveiligers

 Snellere respons bij noodgevallen

Remote Entry/Exit Management

 24-uurs toegang van alle ingangen tegen
lage kosten

 Helpt incidenten voorkomen door middel
van intelligente software die beelden real
time analyseert

 Regelt de toegang van bezoekers

(verkopers, inspecteurs) op afstand zonder
dat persoonlijke begeleiding nodig is

Remote Employee Assistance

 Vergroot het veiligheidsgevoel van uw
medewerkers

 Veiliger voor personeel dat buiten

kantooruren werkt, zoals bezorgdiensten
en schoonmaakpersoneel of medewerkers
die overwerken

 Kostenbesparend – persoonlijke 		

bescherming zonder de aanwezigheid
van een beveiliger
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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.

