Fjärrstyrd in- och utpassering
Slipp obehagliga överraskningar

Fjärrstyrd in- och utpassering ger en hög säkerhetsnivå. Med hjälp av kameror, programvara och operatörer som tillsammans samverkar för att omedelbart stoppa misstänkta aktiviteter får du ett säkert passagesystem trots färre
mantimmar. Fjärrstyrd in- och utpassering från Securitas hjälper dig slippa
obehagliga överraskningar dygnet runt, från rusningstimmarna på morgonen
till kvällens sena leveranser.
Istället för att ha en vakt på plats, som släpper
in och ut personer, monteras en strategiskt
placerad kamera som ansluts till vår larmcentral. Från larmcentralen kan sedan
operatören, utifrån olika instruktioner fjärrstyra öppningen av en dörr/grind. Instruktionerna kan exempelvis vara att kontrollera ett
namn i en godkänd lista eller kontroll av
id-handlingar med hjälp av id-kamera. Vi kan
även använda oss av ”intelligent” mjukvara
som säger till när en bil är tillräckligt nära eller
om det är rätt fordonstyp, exempelvis en
lastbil.
Smart teknik och effektiva metoder gör att
fjärrstyrd in- och utpassering från Securitas
kan minska resursanvändningen samtidigt
som miljön för personal, egendom och
verksamhet blir säkrare.
Fördelarna med fjärrstyrd in- och utpassering
•• Övervakning dygnet runt av alla åtkomstpunkter till låg kostnad.
•• Incidenter förhindras när programvara

analyserar bilder i realtid (tillval).
•• Svinn minskar med övervakning som ser
till att bakdörrarna enbart används för
tillåtna ändamål.
•• Förbättrad säkerhet efter stängning, till
exempel för leveranser och städpersonal.
•• Besökare (till exempel leverantörer och
inspektörer) kan släppas in och få åtkomst
utan att det behövs personlig eskort.
•• Dokumenterad bevisning förenklar
uppföljningen av incidenter vid eventuella
juridiska processer/försäkringsärenden.
•• Tillgång till avancerad teknik utan stora
nyinvesteringar.
•• Fjärrstyrd in- och utpassering ingår som
del i ett omfattande utbud av tjänster.
Så fungerar fjärrstyrd in- och utpassering
•• Operatörerna håller uppsikt över dörrar/
grindar via strategiskt placera kameror.
•• Då någon vill passera sker en kontroll efter
förutbestämda instruktioner.
•• Om kraven uppfylls kan opperatören
fjärrstyra öpningen av dörren/grinden.
•• Högupplösta kameror fångar alla detaljer.

•• All aktivitet sammanfattas och rapporteras.
•• Våra experter hjälper till att välja rätt
utrustning och hitta den bästa placeringen.
•• Intelligenta videoanalyser anpassas efter
dina önskemål och behov (tillval).
•• Använd befintlig utrustning eller nya fasta
kameror, värmekameror och PTZ-kameror
(som kan panorera, snedställas och zooma).
•• Kamerorna ansluts till Securitas larmcentral.
•• Fjärreskort till, in och ut från lokalerna i
känsliga situationer (tillval).
•• Högtalarsystem för röstingripanden (tillval).
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.
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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.

