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Securitas och Alarm.com (Nasdaq: ALRM) har ingått ett strategiskt samarbete för att
lansera Alarm.coms molnbaserade säkerhets- och automatiseringstjänster i Europa.
Securitas och Alarm.com kommer att samarbeta kring utvecklingen av interaktiva lösningar för ett
brett utbud av säkerhetsapplikationer för bostäder och kommersiella anläggningar genom att
erbjuda en komplett lösning för smarta hem för oberoende säljkanaler. Enligt planerna ska testning
påbörjas senare i år som en förberedelse för den stegvisa lanseringen i Europa under 2016.
Enligt Securitas strategi är det av yttersta vikt att bolaget fortsätter att utvidga och utöka antalet
mobila enheter och utryckningsväktare genom investeringar och nya kanaler. Samarbetet som
offentliggjordes i dag är ett sätt att utöka bolagets fjärrbevakning och det mobila nätverket för
utryckning.
– Affärssamarbetet med Alarm.com gör det möjligt för Securitas att hitta nya säljkanaler i Europa
för att generera tillväxt för försäljningen av larmövervakningstjänster och rondbevakning, säger
Olle Lindskog, Director of Business Development Alarm Services, Securitas Security Services
Europe.
Alarm.coms prisbelönta tjänster och topprankade mobilapp erbjuder användarna en smidig
åtkomst till ett brett utbud av lösningar inom säkerhet, energi, video och automatisering.
Alarm.coms teknik omfattar avancerade smarta hem-funktioner, en välbeprövad molnplattform
samt professionella tjänster.
– I dag är det säkerhetstjänsterna som driver på införandet av tekniken för smarta hem, och
samarbetet med ett globalt varumärke som Securitas passar mycket bra ihop med vår
internationella strategi. Vår välbeprövade plattform och vårt fokus på innovation kommer att hjälpa
Securitas att introducera det senaste inom säkerhetstekniken till oberoende konsumentsäljkanaler,
säger Reed Grothe, Alarm.com’s Senior Vice President of Global Business Development.
Detta pressmeddelande finns också på: www.securitas.com
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Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av
specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi
skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov.
Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 320 000 medarbetare skillnad.
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