Fjärreskort
Säker och trygg dygnet runt

Få personlig eskort när du behöver det, utan att ha säkerhetspersonal närvarande
dygnet runt. Fjärreskort från Securitas är ett bra sätt för att förebygga incidenter
och få medarbetare att känna sig trygga i eventuellt riskfyllda situationer.
Med fjärreskort kan du säkert komma in i och
ut ur lokalerna oavsett om du arbetar sent
och är sist kvar på kontoret eller är morgonpigg och först på plats. Det kan vara en extra
trygghet om du måste passera en öde parkeringsplats eller ett tomt parkeringsgarage till
exempel. När operatörerna på Securitas får in
en begäran om fjärreskort kontrollerar de omgivningarna kring ingångarna för att försäkra
sig om att inga misstänkta aktiviteter pågår
innan de ger klartecken.
För att vara extra säkra på att ingen försöker
sig på något kan operatörerna via högtalare
meddela att området för tillfället är under
övervakning av Securitas. Om det verkar som
att en incident är på väg att inträffa kan de
avvärja den genom att meddela via högtalare
att polis är på väg.

Fördelar med fjärreskort

 Trygghet för dina medarbetare.
 Fjärreskort signalerar att du är mån om
dina medarbetares säkerhet.

 Säkrare för personal som arbetar utanför

kontorstid, till exempel leveranspersonal,
städpersonal eller annan personal som
arbetar sent.

 Förebygger incidenter och kostsamma
efterspel.

 Kostnadseffektivt – personligt skydd utan
fysisk närvaro av säkerhetspersonal.

 Dokumenterad bevisning förenklar uppföljningen av incidenter vid eventuella
juridiska processer/försäkringsärenden.

 Tillgång till avancerad teknik utan stora
nyinvesteringar.
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 Ingår som del i ett omfattande utbud av
tjänster.

Så fungerar fjärreskort

 Operatörerna håller uppsikt vid känsliga

 Använd befintlig utrustning eller nya fasta

 Operatörer i Securitas larmcentral finns

 Våra experter hjälper till att välja rätt utrust-

situationer, till exempel godsleveranser
eller passage över öde parkeringsplatser
sent på kvällen.
redo att omedelbart skicka ut hjälp och
assistans vid behov.

 Högupplösta kameror ger operatörerna
tydliga bilder och en bra överblick.

kameror, värmekameror och PTZ-kameror
(som kan panorera, snedställas och
zooma).
ning och hitta den bästa placeringen.

 Högtalarsystem används för röstingripanden (tillval).

 Kamerorna ansluts till Securitas larmcentral.

Partnernätverk förenar 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, smidiga
och kostnadseffektiva paket. Vi har partneravtal med bland andra Milestone Systems
och Axis Communications.

“Operatörer kan avvärja incidenter genom att meddela
via högtalare att polis är på
väg.”
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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 patrullering,
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 300 000 anställda till att göra skillnad.

