Alarmcentrale
24 uur per dag, 7 dagen per week
zorgen voor continue veiligheid
Bescherming tegen onder andere inbraak en diefstal is van essentieel belang en
onmisbaar voor veel bedrijven en particulieren. Maar zelfs de beste beveiligingssystemen bieden geen adequate oplossing als ze niet zijn aangesloten op een
alarmcentrale. Met Securitas Monitoring staat u in directe verbinding met de
meest moderne alarmcentrale in zijn soort.

Bij de alarmcentrale van Securitas bent u
verzekerd van deskundige beveiliging op
afstand. Hier zorgen onze vakkundig getrainde
centralisten 24/7 voor een snelle en correcte
afhandeling van onder andere:

Voordelen van de alarmcentrale
 	Meest moderne in zijn soort
  Opereert zelfstandig en onafhankelijk
 	Praktisch elk systeem kan worden aan
gesloten
 	Snelle integratie van de nieuwste
technieken
  Professionele en deskundige centralisten

 	Inbraakmeldingen
 	Brandmeldingen
 	Overvalmeldingen
 	Paniekmeldingen
 	Technische storingen
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een alarmmelding onmiddellijk live mee en kan
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Koppeling met Live View, meldkamer politie
Als winkels of bedrijven hun bewakingscamera’s
hebben aangesloten bij Securitas, ontvangt de
alarmcentrale bij onraad via bijvoorbeeld een
overvalknop een alarmmelding. De centralist
kijkt dan direct live mee. Bovendien kan hij de
reeds geregistreerde beelden, de zogeheten
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manier kan de situatie kort voor én tijdens het
alarm worden beoordeeld. Is er daadwerkelijk
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Voordelen van videodienstverlening
 	Snelle en adequate beoordeling van
beelden en directe verbinding met 112
meldkamer
 	Verificatie mogelijk door goede beeld
kwaliteit en hoge transmissiesnelheid

Regel het zelf met de Securitas Alarm App
Het zelf kunnen beheren en wijzigen van
gegevens van de Securitas alarmaansluiting,
24/7. Dat kan met Securitas Alarm: een
applicatie waar de eindgebruiker alle
gegevens in één oogopslag inzichtelijk
heeft. Deze App is te gebruiken voor
alle eindgebruikers van de Securitas
alarmcentrale die in het bezit zijn van
een ID-code en bijbehorende pincode.
De App is gratis te downloaden in de
App Store of via Google Play.

 	Hulp kan efficiënter worden ingezet:

kostenbesparing op alarminterventies

 	Aanvulling of vervanging van man

bewaking waar en wanneer u dat wilt

Belangrijkse voordelen Securitas Alarm:
  Direct toegang tot alle klantgegevens
 	Snel makkelijk online zaken regelen,
zoals aanpassen van de beschikbaarheid
van contactpersonen, de belvolgorde
bij alarm en wijzigingen van roostertijden
 	Inzicht in de status van het alarm
systeem: in- of uitgeschakeld
 	Inzage in log van het alarmsysteem,
tot wel 10 dagen terug
 	Openstaande alarmen zichtbaar en
kunnen zelf afgemeld worden

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze alarmcentrale en de mogelijkheden die wij bieden?
Neem dan contact met ons op via 088 322 11 00 of salessupport@securitas.nl

Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen.
Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans
voor iedere situatie. Dat begint altijd met heel goed luisteren om zo te doorgronden
wat de speciﬁeke omstandigheden en wensen van de klant zijn. Vervolgens groeien we
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samen naar de gewenste situatie waarin de continuïteit van bedrijfsprocessen wordt
gewaarborgd.

Eerst luisteren, dan beveiligen

