Securitas kameratjänster Basic
Inomhuslösningar i butiksmiljö och reception

Vid arbetsplatser i en butiksmiljö är risken större att de anställda utsätts för rån
eller andra hotfulla situationer än på många andra arbetsplatser. Det kan dessutom vara svårt för personalen att ha en ständig uppsikt över lokalen vilket gör det
svårare att upptäcka snatteri och skadegörelse. Liknande svårigheter återfinns
för personal i receptionsmiljöer.
Genom att kombinera våra kameratjänster
med en trygghetsknapp kan vi erbjuda en
specialanpassad säkerhetslösning för butiksoch receptionsmiljöer. När du trycker in
trygghetsknappen skickas en signal till
Securitas larmcentral där en videooperatör
plockar upp larmet och följer händelseförloppet i realtid.
Tillgången till realtidsvideo gör att
operatören snabbt kan sätta in rätt åtgärd,
vilket både kan förebygga och stoppa en
brottshandling. Dessutom ökar chansen att
förövaren grips och då larmhändelser alltid
lagras i upp till 30 dagar hos Securitas finns
bevismaterial för legalt efterspel.
Så fungerar vår trygghetsknapp tillsammans med våra kameratjänster
•• Vid en hotfull situation trycker personalen
på den fastmonterade tryghhetsknappen.
•• Kameran aktiveras och operatören vid
Securitas larmcentral kan övervaka
situationen i realtid.

•• Larmoperatören ser till att rätt åtgärd sätts
in vilket kan innebära att väktare eller polis
kallas till platsen.
Detta ingår Baspaketet
•• En Standardkamera med HD-kvalitet inkl.
SD-kort & 25 m kabel
•• Trygghetsknapp
•• Installation & driftsättning (max 4 m
takhöjd)
•• Ett års installationsgaranti
•• Tre års materialgaranti
•• Teknisk systemövervakning
•• Serviceberedskap dygnet runt
•• Anslutning till Securitas larmcentral
•• Videoverifiering av larm
•• Larmhantering och förmedling av åtgärd
•• Fem fria väktarutryckningar per år
•• Utryckningsberedskap & nyckelförvaring
•• Lagring av bildsekvenser vid larm
•• Tillgång till live video (Web/Smartphone)

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.
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.
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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 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.

