Alarm Video Verification
Videoverificering af alarmhændelser

Verificér alarmen
– inden vagten sendes
STANLEY Alarm Video Verification er en moderne ydelser, hvor aktiverede
tyverialarmer først kontrolleres og verificeres video live-video, inden der eksempelvis
afsendes en fysisk vagtpatrulje til lokationen.
Løsningen gør det derfor muligt, at vores specialuddannede alarmoperatører kan tage
aktion på en tyverialarm, mens den sker og ud fra de faktiske forhold. Det sikrer ikke kun
en hurtig og effektiv reaktion på alarmer – det sikrer også at den optimale indsats
iværksættes.
For os er det vigtigt, at vi kan agere præventivt frem for reaktivt. Det øger sikkerheden for
vores kunder, samtidig med at driftsmæssige omkostninger til fysisk vagtpersonale holdes
på et absolut minimum. Hvorfor skulle der sendes vagtpatrulje på en alarm, hvis
Kontrolcentralen på forhånd kan se, at der ikke er behov for det?
Ved reelle hændelser så som indbrud eller hærværk, kan vi samtidig også sikre en hurtig
reaktion og indsats.
Vi kan naturligvis tilkalde en kontaktperson eller afsende en vagtpatrulje, men har vi
verificeret et igangværende indbrud, giver det os samtidig mulighed for at tilkalde Politiet,
og løbende være i stand til at afgive vital information så som signalement, flugtrute eller
den faktiske nuværende placering på gerningsmænd.
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Med STANLEY Alarm Video Verification får du:
Øget sikkerhed
Alarmer verificeres video live-video på Kontrolcentralen
Der kan iværksættes hurtigere reaktion på reelle alarmer
Øget sikkerhedsniveau sammenlignet med kun at anvende traditionelle vagttjenester
Hændelser kan nemt og hurtigt bevissikres på Kontrolcentralen
Alarmoperatør kan iværksætte reaktion på distancen, uden vagtpersonale først skal være på stedet







Præventiv frem for Reaktiv
Der reageres ud fra de faktiske hændelser – ikke ud fra hvad vagten først konstaterer ved sin ankomst
Helbredsovervågning sikrer at videosystemet er driftssikkert – og virker, når det skal bruges




Omkostningseffektiv løsning




Verificering af alarmer er langt mindre ressourcekrævende end fysisk vagtpersonale
Mulighed for at sammenkoble videotjenester med fjernadministration, for styring af porte eller døre på distancen
Videomateriale kan sikres hurtigt og videregives til myndighederne, uden personale først skal være på stedet

Miljømæssigt Smart


Undgå unødvendige miljøpåvirkninger ved at reducere antallet af fysiske vagttimer – og dermed antallet af bilkørsler

Verificering af alarmer sikrer rette indsats – med det samme
Vi kan se hvad der sker. Vi kan derfor iværksætte den påkrævede indsats hurtigere.
Hvis du allerede har foretaget grundinvesteringen i et videosystem, hvorfor så også skulle have faste driftsomkostninger til
fysiske vagttjenester, når de fleste af vagtens opgaver kan foretages på distancen?
Det kan være omkostningstungt at afholde løbende omkostninger til vagtpatruljeudrykninger. Særligt hvis vagtpatruljen ikke
kan afklare en reel alarmårsag ved sin ankomst. Ved at kombinere tyverisikringen med videoovervågningen, hvor begge dele
er opkoblet til vores døgnbemandede Kontrolcentral, opnås en moderne og bedre samlet sikkerhedsløsning.
Det er nemmere at tilkalde hjælp, hvis vi kan konstatere et reelt behov via live-video. På samme måde er det også lettere for
os at tilkalde de rette ressourcer på alarmer – ud fra de reelt faktiske forhold. Et igangværende indbrud kan dermed hurtigere
resultere i tilkald af vagt eller politi, samtidig med at vi kan hjælpe med at bevissikre hændelserne mens de sker.

Anvendelsesområder

Forudsætninger

Udendørsmiljøer:

Lokationen skal tilsluttes STANLEY Security’s Kontrolcentral

Verificering af plads/perimeter
Verificering af skallen
Indendørsmiljøer:

Netværk på lokationen med mulighed for fjernadgang
og med mindst 2 Mbit/s uploadhastighed
Området som overvåges ikke har offentlig adgang

Verificering af assistancebehov/tilkald
Verificering af indtrængere

Begrænsninger
Ikke egnet til overvågning af områder, hvor det er tilladt
at færdes, mens systemet er aktivt.

Kameraer holdes rene og har uhindret udsyn/dækningsområde

Vi assisterer med at sikre en optimal løsning ud fra
Jeres faktiske forhold, så I både får bedst udnyttelse
af teknologien - samtidig med at lovkrav og
forsikringsselskabernes retningslinjer overholdes.

Dette er inkluderet i STANLEY Alarm Video Verification:
Programmering, opsætning og konfiguration af løsningen
Alarmmodtagelse og frit antal alarmbehandlinger*
Mulighed for bevissikring af optagelser (option)
24/7 Døgnbemandet Rigspolitigodkendt Kontrolcentral
Vagtpatruljeudrykning (option)
Helbredstjek på kameraer og optagere – vi tager aktion hvis der sker afbrydelser (option)
*fourdsætter at kameraer holdes rene og har frit udsyn til det overvågede område.

Hvorfor vælge en løsning fra Stanley Security?
Førende global leverandør, en del af Stanley Black & Decker koncernen
Kun erhvervskunder, vi kender det professionelle marked
ISO 9001:2015 certificeret og Forsikringsgodkendt Installatør- og Vagtvirksomhed
Markedsledende inden for elektronisk sikkerhed i Danmark
Landsdækkende installation og service, med egne montører og teknikere

Kontakt os på
E-mail: dk.helpdesk@sbdinc.com
Telefon: +45 70 23 49 49
www.stanleysecurity.dk

