Acompanhamento Remoto
Sinta-se seguro/a a qualquer hora

Tenha acompanhamento pessoal sempre que necessitar, sem ser precisa a presença
física de um Vigilante. O acompanhamento remoto efectuado pela Securitas, é uma
maneira inteligente de prevenir incidentes e dar aos seus empregados paz de espirito
em qualquer situação de risco potencial.
Se está no escritório até tarde a cumprir
deadlines, ou entra cedo no escritório quando
ainda não chegou ninguém, uma solução de
acompanhamento remoto dá-lhe protecção
enquanto entra ou sai da instalação.
Isso pode ser reconfortante para si, quando
tem que atravessar um parque de estacionamento deserto ou uma garagem vazia.
Quando um Operador da Securitas recebe
o pedido, verifica previamente as instalações
para se certificar que não existe actividade
suspeita, antes de dar indicação de que
pode avançar. Para ter a certeza de que
ninguém tenta provocar um incidente, é
também possível anunciar pelo microfone,
em tempo real, que as instalações estão a ser
monitorizadas pela Securitas. Se parece que
um incidente possa estar prestes a acontecer,
pode ser utilizado o altifalante para minimizar o
risco ao anunciar que a Polícia está a caminho.

Vantagens do acompanhamento remoto

•• Paz de espírito para os empregados
•• Mostrar que a empresa encara a protecção
dos seus Colaboradores, de forma séria

•• Maior segurança para o staff: trabalhadores
que fazem entrega de bens / produtos,
equipas de limpeza, ou Colaboradores
que trabalham até mais tarde

•• Previne incidentes e as consequências
que estes poderiam causar

•• Redução de custos – protecção pessoal

sem ser necessária a presença permanente
de um Vigilante

•• Simplifica o follow-up de incidentes com
evidências documentadas

•• Acesso a tecnologia de ponta, sem grande
investimento

•• Parte de um portfolio abrangente de serviços
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Como funciona o acompanhamento remoto

•• Conjunto de serviços “tudo incluído”
•• Orientação especializada na escolha do

•• Os Operadores verificam situações sensíveis,

•• Utilização de equipamento existente ou novo.
Câmaras térmicas e Pan & Tilt Zoom

•• Os Operadores enviam ajuda imediata,

Câmaras ligadas ao Centro Operacional
de Soluções de Segurança da Securitas

•• Sistema de altifalante, para intervenção

equipamento ideal e sua localização

••

•• O Operador vê imagens em directo quando

como quando se efectua transferência de
bens ou quando se caminha em parques
de estacionamento vazios à noite
se necessário

verbal (opcional)

o alarme é activado

Rede de parceiros que reúne
o melhor da indústria
A Securitas tem acordos com alguns dos
maiores inovadores da indústria de segurança.
Isto permite-nos oferecer o melhor serviço
possível em termos tecnológicos a um preço
custo-benefício razoável.

“Os Operadores podem
utilizar o altifalante para
informar que a Polícia
está a caminho”
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O portfolio de serviços de segurança
mais avançado na indústria
As soluções de videovigilância remota geridas
pela Securitas oferecem serviços de segurança
inovadores a um custo razoável.
As mais avançadas câmaras e software
oferecem segurança em tempo real, prevenindo
incidentes, optimizando o tempo dos Vigilantes
e reduzindo custos – sem ser necessário um
novo investimento.
As soluções de videovigilância remota cobrem
rondas, acompanhamento, verificação de
alarmes, gestão de entradas / saídas, protecção
perimétrica, aplicações de business intelligence,
entre outros. E como os nossos acordos incluem
uma actualização proactiva, a segurança é um
desafio que fica sempre assegurado.

Um líder mundial
A Securitas lidera o conhecimento no mercado dos serviços de Segurança Privada. Dispomos de um conjunto de soluções
de segurança que incluem Vigilância Especializada, Vigilância Mobile, Tecnologia e Soluções Integradas. Estas soluções
vão ao encontro das necessidades de cada Cliente, de forma a prestar o serviço mais adequado e eficaz em todos os
segmentos de mercado. Desde pequenas lojas a aeroportos, os nossos 310.000 Colaboradores fazem a diferença!

