Videoledsagelse
Sikkerhed for dine medarbejdere – altid

Få en personlig ledsagelse uanset hvornår der er brug for det, og uden der er
behov for en 24-timers sikkerhedsvagt. Videoledsagelse fra Securitas er en smart
måde til at undgå ubehagelige hændelser og give dine medarbejdere ro i sindet i
enhver potentiel risikabel situation.
Hvad enten dine medarbejdere er sent på
kontoret for at nå en deadline eller tidligt på
den, før solen står op, giver en videoledsagelse sikker beskyttelse, når de går til eller
fra området. Det kan være en tiltrængt hjælp,
hvis de skal krydse en øde parkeringsplads
eller garage. Når en Securitas vagtoperatør
får forespørgslen, kan vedkommende scanne
området omkring indgangen for at sikre, at
der ikke er nogen mistænkelig aktivitet, inden
der gives grønt lys.
For at være helt sikker på at der er ingen, der
prøver på noget, kan vagtoperatøren også
meddele over en højtaler, at området bliver
overvåget live af Securitas. Hvis en hændelse
er under opsejling, kan vagtoperatøren bruge
højtaleren til at advare om, at der er en vagtpatrulje eller politi på vej.
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Fordele ved videoledsagelse



Ro i sindet for medarbejderne



Positivt signal om, at du tager deres
sikkerhed seriøst



Mere sikkert for de folk, der arbejder uden
for normal arbejdstid, så som rengøringsfolk og medarbejdere, der arbejder sent



Forebygger hændelser og de dyre konsekvenser, de kan forårsage



Omkostningseffektiv – personlig
beskyttelse uden en sikkerhedsvagts
tilstedeværelse



Forenkler opfølgningen på hændelser med
dokumentet bevismateriale til juridiske/
forsikringsprocedurer



Adgang til den nyeste teknologi uden store
startinvesteringer



En del af en omfaffende portefølje

Hvordan fungerer videoledsagelse
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En alt-inklusiv serviceløsning



Ekspert rådgivning til at vælge det ideelle
udstyr og den ideelle placering



Anvender eksisterende udstyr eller nye
fixed, termiske og/eller Pan Tilt Zoom
kameraer



Kameraer opkoblet til Securitas’ kontrolcentral



Højopløsningskameraer giver vagtoperatørerne et skarpt overblik



Vagtoperatører holder øje i følsomme
situationer, eksempelvis når der skal
flyttes varer eller en øde parkeringsplads
skal krydses sent om aftenen



Parat til at sende assistance omgående,
hvis det skulle blive nødvendigt



Højtalersystem til verbal indgriben

Partner network bringer industriens
bedste sammen

Industriens mest avancerede portefølje af sikkerhedsløsninger

Securitas har globale aftaler med nogle af
sikkerhedsindustriens største innovatører.
Dermed har vi mulighed for at levere den
bedstmulige teknologi og service i simple,
omkostningseffektive løsninger. Nogle af
vores nøglepartnere er Milestone Systems og
Axis Communications.

Remote security solutions fra Securitas giver
dig state-of-the-art sikkerhed i innovative og
omkostningseffektive løsninger. Banebrydende
kameraer og software skaber realtidssikkerhed, der beskytter mod hændelser, optimerer
sikkerhedsvagternes tid og reducerer omkostninger – uden at kræve nye investeringer.

“Vagtoperatørerne kan bruge
højtaleren til at advare om, at
der er en vagtpatrulje eller
politi på vej”

Remote security solutions omfatter rundering, ledsagelse, alarm verifikation, ind- og
udlukning, områdesikring, brug af business intelligence og meget mere. Og eftersom vores
aftaler altid inkluderer proaktiv opgradering,
er sikkerhed en udfordring, som du kan være
sikker på er dækket ind.

En verdensomspændende leder
Securitas er en global, førende sikkerhedsleverandør. Ud fra et bredt udvalg af services, så som specialiserede vagter, teknologiske løsninger, rådgivning og undersøgelser, skræddersyr vi produkterne til den enkelte kundes behov for at kunne levere
den mest effektive sikkerhedsløsning. Overalt fra små butikker til lufthavne gør vores 300.000 medarbejdere en forskel.

