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Kontrakt Pakietowy
Kontrakt Pakietowy jest autorskim projektem usługi ochrony oferowanym
przez Securitas. Głównym atutem projektu jest optymalne zabezpieczenie
obiektów oraz brak konieczności inwestycji w system ochrony i bezpieczeństwa
ze strony Klienta.
Kontrakt Pakietowy przewiduje opracowanie
szczegółowej koncepcji ochrony obiektu opartej
na analizie zagrożeń i procesów występujących
w obiekcie. Koncepcja przewiduje uwzględnienie
wszelkich dostępnych produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa i ochrony tak aby uzyskane w
wyniku ich połączenia rozwiązanie było optymalne zarówno pod względem bezpieczeństwa
jak i ekonomii.

byłby zapewniany przez odpowiednio większą
liczbę posterunków obsadzonych pracownikami
ochrony.
W ramach Kontraktu Pakietowego zawieranego
na 36 lub 60 miesięcy, Klient wnosi na rzecz
Securitas wyłącznie miesięczną opłatę.
W ramach tej stawki Securitas zapewnia
realizację kompleksowej usługi, w tym ponosi
pełne koszty uzgodnionej inwestycji.

Składowymi systemu mogą być instalację systemów z zakresu sygnalizacji włamania i napadu,
telewizji przemysłowej z cyfrową rejestracją i
inteligentną analityką obrazu,
systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
sygnalizacji wykrycia pożaru i gazu,
zabezpieczenia mechaniczne, jak i usługi
takie jak ochrona fizyczna, mobilne patrole,
monitoring, profesjonalna obsługa recepcji, straż
pożarna i wiele innych.

Istnieje możliwość objęcia procesem
inwestycyjnym wszelkiego rodzaju urządzeń
i instalacji występujących na styku z
bezpieczeństwem. W ramach kontraktów
pakietowych, oprócz inwestycji w zabezpieczenia
techniczne, firma Securitas realizowała
inwestycje w wagi towarowe obsługiwane przez
ochronę, ogrodzenia, drzwi, okna, instalacje
przeciwpożarowe i wiele innych.

W Kontrakcie Pakietowym optymalizacji ulega
liczba pracowników ochrony przydzielonych
do wykonywania poszczególnych zadań.
Zazwyczaj pozwala to zmniejszyć stałe koszty
ochrony fizycznej ponoszone przez Klienta w
porównaniu z tradycyjnym sposobem ochrony
obiektu, gdzie właściwy poziom bezpieczeństwa

W okresie trwania umowy, Infrastruktura
techniczna pozostaje środkiem trwałym
Securitas zainstalowanym na terenie obiektu
Klienta, co oznacza, że Securitas zapewnia środki
inwestycyjne, ponosi koszty amortyzacji,
konserwacji, eksploatacji i napraw zainstalowanych
urządzeń.

Kontrakt Pakietowy to:
• możliwość przeniesienia ciężaru inwestycji na Securitas.
• outsorsing bezpieczeństwa pozwalający klientom skupić się
na ich core biznesie.
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