Tillfälliga larmlösningar
Kameraövervakning

Det kan finnas flera olika anledningar till att man inte alltid kan sätta upp ett
permanent larm på en plats. Exempel på detta kan vara; då man väntar på att
en permanent lösning ska komma på plats, vid en renovering, vid evenemang,
på byggarbetsplatser, vid vägbyggen, punktskydd av värdefullt gods etc.
Att stå utan ett larm kan bli mycket kostsamt för ett företag. Som exempel kan
något så enkelt som stulna skyddskläder
stoppa ett bygge en halv dag. Om det då
är dyrbara verktyg eller maskiner som blir
stulna kan de efterföljande driftstoppen ge
enorma konsekvenser. Rör det sig istället
om en tillfällig förvaring av värdefullt gods
är det inte ekonomiskt försvarbart att ha en
person på plats för övervakning i mer än ett
dygn.
Här är våra tillfälliga larmlösningar ett
perfekt alternativ. De ger oss möjligheten
att snabbt få upp ett larm anpassat efter ert
behov inklusive kameraövervakning med intelligent videoanalys om det behovet finns.

Dessutom kombinerar vi ofta detta med
tjänster som rondering, stationära väktare
och väktarutryckningar, allt för att ge en
så komplett, kostnadseffektiv lösning med
optimalt skydd som möjligt.
Kameraövervakning
Vid våra tillfälliga larmlösningar som inkluderar kameraövervakning använder vi oss
av system med ”intelligenta” kameror och
videoanalys. Det som skiljer dessa system
från övriga larmsystem är att det är kameran
som larmar och att man med speciell mjukvara kan programmera dem att reagera vid
specifika beteenden så som exempelvis då
en satt gräns överträds eller om man vistas
för länge inom ett larmat område.

Fördelar med våra tillfälliga
larmlösningar med kameraövervakning
•• Skräddarsys för varje kunds behov och
miljö. Våra högt skolade säkerhetsrådgivare
hjälper till att designa den lösning som
lämpar sig bäst för uppdraget
•• Man kan välja bland fasta optiska kameror,
rörliga optiska kameror och fasta värmekameror.
•• Alla kameratyper kan förses med högtalare
för en snabb insats vid händelse.
•• Kan sättas både inom- och utomhus
•• Kontrollerad larmöverföring
•• Överföring till kameracentral kan ske via
kundens fasta internetanslutning eller via
en mobil anslutning som Securitas
tillhandahåller.
•• I kombination med våra personella tjänster
ger de en kostnadseffektiv och komplett
larmlösning
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