Securitas alarmpatrulje
– landsdækkende beredskab

Med Securitas alarmpatrulje er du sikret en hurtig respons- og udrykningstid,
hvis din alarm går. Dermed minimerer du risikoen for, at små uheld udvikler sig
til katastrofale ulykker for din virksomhed. Samtidig kan du via vores systemer
nemt og enkelt følge med i dine alarmer, udrykningstider mm.
Hurtig udrykningstid
Når din alarm går, er vores alarmpatrulje klar
til at rykke ud med det samme. Fra vores
kontrolcentral har vi fuldt overblik over vores
beredskab og kan hurtigt lokalisere den
nærmeste vagtbil i forhold til din alarm. På
denne måde sikrer vi dig en hurtig udrykningstid.
Via vores kontrolcentral kan du til enhver tid
blive oplyst om vagtens forventede ankomsttid. Derudover bliver alle oplysninger gemt
i vores system, så du altid kan følge med i
kommunikationen mellem kontrolcentralen
og vagtbilen.
Kontrolcentralen sender alle informationer og
alarmoplysninger til vagten under kørslen, så
når han ankommer til alarmstedet, har han automatisk modtaget en elektronisk instruktion
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på opgaven. Vagten laver derefter et tilsyn og
kontrollerer eventuelle uregelmæssigheder.
Er der tale om indbrud, sørger vores vagter
for afdækningen. I tilfælde af større skader tilkalder vi Skadeservice i henhold til den aftalte
forholdsordre.

Fordele ved Securitas
alarmpatrulje
• Høj kvalitet og service i arbejdsgangen
• Hurtig respons- og udrykningstid
• Godt overblik over dine alarmer
• Gennemskuelig dokumentation
• Brugervenligt system

Godt overblik over dine alarmer
For at sikre en høj kvalitet og en hurtig responstid på vores alarmudrykning anvender
vi de nyeste systemer.
Udover at du altid kan følge med i kommunikationen mellem kontrolcentralen og vagtbilen, kan du få en statistik med antal alarmer,
reaktioner og udrykningstider samt antallet
af rigtige alarmer (tyveri, hærværk, overfald
etc.). Statistikken kan du modtage dagligt,
ugentligt eller månedligt alt efter behov.
Alarmstatistikken får du via Mit Securitas, der
giver dig et godt og gennemskueligt overblik
over dine alarmer.
Med Mit Securitas kan du se:
• Hændelseslog med dato og tid, hvilket
gør det muligt at følge reaktionsforløbet
fra alarmen går, til vagtbilen er ankommet på alarmstedet
• Antal reelle alarmer (indbrud, hærværk,
overfald mm.)
• Udrykningstider
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Derudover kan du vælge at modtage en daglig, teknisk informationsmail om eventuelle
fejl og mangler på dit alarmanlæg. Det kunne
være manglende tågevæske, åbningskontakt,
defekter eller manglende nøgle i nøgleboksen.

Hvorfor vælge Securitas
alarmpatrulje?
Med over 100.000 alarmpatruljer om året kan
du få gavn af vores store ekspertise på området. Vi har en hurtig respons- og udrykningstid, og via Mit Securitas behøver du ikke ringe
til kontrolcentralen for at høre, hvad der er
kommet af alarmer. I stedet kan du til enhver
tid selv følge med på din egen computer eller
telefon.
Vi kan således tilbyde dig en effektiv og brugervenlig løsning, der skaber tryghed for din
virksomhed.

