Kamerarondering
Ett smartare sätt att bevaka din egendom

Med kamerarondering får du en säkerhetslösning som förhindrar och förebygger problem dygnet runt. Kamerarondering med hjälp av strategiskt placerade
kameror gör att du kan hålla koll på sårbara punkter på ett konsekvent och
kostnadseffektivt sätt.

Kamerarondering är grunden i en heltäckande
säkerhetslösning. Då kan vi inspektera din
egendom och viktiga tillgångar, övervaka
eventuell misstänkt aktivitet, säkerställa att
regler efterföljs och utnyttja effekten av en
sådan lösning för att förändra beteenden
och på sikt kunna minska de totala säkerhetskostnaderna.
Eftersom den huvudsakliga rutinbevakningen
sköts av operatörer kan väktarna på plats
utnyttja sin tid bättre och agera snabbare vid
incidenter. Om något händer när ingen ser
kan den intelligenta mjukvaran analysera
situationen, larma och sätta igång rätt
åtgärder på en gång.

Fördelarna med kamerarondering
•• Sårbara punkter bevakas mer konsekvent
•• Kostnadseffektivt även för dig som har
många avlägsna anläggningar
•• Väktarnas tid utnyttjas bättre
•• Snabbare respons vid nödsituationer
•• Enklare juridiska processer och försä
ringsärenden efter incidenter
•• Tillgång till avancerad teknik utan att några
större nyinvesteringar krävs
•• Antalet falsklarm minskar avsevärt
•• Incidenter kan förhindras innan de uppstår
•• Ingår i ett omfattande tjänsteutbud

Så fungerar kamerarondering
•• Våra experter hjälper dig att hitta den bästa
placeringen och de bästa kamera vinklarna
•• Kameror och mjukvara ansluts till Securitas
larmcentral. Där övervakar specialutbildade
operatörer regelbundet videoflödet från
kamerorna
•• Omedelbar respons när en incident
upptäcks av operatör eller vid analys
•• Vid direkt respons kan både en- och
tvåvägsljud användas
•• Larm kan återställas på distans om inget
ingripande krävs
•• Noggrann övervakning vid kritiska tidpunkter, till exempel öppning/stängning,
varutransporter med mera (fjärrstyrd inoch
utpasseringshantering och ledsagning)
•• Dokumenterade bevis efter incidenter
•• Öppna plattformar gör att befintlig utrustning kan användas – ofta i kombination
med den senaste tekniken

Securitas Sverige AB
Box 12516
102 29 Stockholm
Lindhagensplan 70
Vxl: 010 470 10 00
securitas.se

Vi ansvarar för helheten
Våra kameratjänster bygger på en abbonemangsmodell där du har samma månadsavgift genom hela avtalstiden utan uppläggnings- eller startavgift. Vi ansvarar för allt från
installation till löpande drift och du behöver
inte ens oroa dig för om utrustningen är
försäkrad eller om utrustningen fungerar som
den ska. Genom vår tekniska övervakning
får vi löpande bekräftelse på att din kamera
fungerar och skulle behov uppstå är en
servicetekniker aldrig långt borta. Vi är stolta
över att kunna erbjuda totala säkerhetslösningar som ger din verksamhet ett bra skydd
och gör det enkelt för dig.

Partnernätverk med de bästa i branschen
Securitas har globala avtal med några av de
mest innovativa företagen i säkerhetsbranschen. Det gör att vi kan erbjuda bästa
möjliga teknik och tjänster i enkla, smarta och
kostnadseffektiva paket. Vi har partneravtal
med bland annat Milestone Systems, Axis
Communication, Bosch och Agent VI.
Branschens mest avancerade utbud av
säkerhetstjänster
Securitas kameratjänster ger dig tillgång till
högklassiga säkerhetslösningar i innovativa
och kostnadseffektiva servicepaket. Den
senaste kameratekniken och mjukvaran
förhindrar incidenter i realtid, utnyttjar
väktarnas tid optimalt och minskar kostnaderna – utan att några nyinvesteringar krävs.
Securitas kameratjänster omfattar rondering,
ledsagning, larmverifiering, in- och utpasseringshantering, skydd mot intrång, affärsfunktioner med mera. Och eftersom våra avtal
alltid går att uppgradera har du en säkerhetslösning som du kan känna dig trygg med, idag
och i framtiden.
Världsledande inom säkerhet
Securitas är en global aktör och ledande inom
säkerhet och säkerhetsutveckling. Utifrån ett
brett utbud av tjänster för specialbevakning,
tekniska lösningar, rådgivning och utredningar
skräddarsyr vi lösningar som passar varje
enskild kunds behov, allt för att kunna erbjuda
den mest effektiva säkerhetslösningen.
Överallt, från små butiker till stora flygplatser,
ser våra 320 000 anställda till att göra skillnad.

