Video Activated Verification
En intelligent måde at sikre dine værdier på

Intelligent teknologi
som sikrer dine værdier
STANLEY Video Activated Verification er en moderne, sikker og omkostningseffektiv
løsning, som sikrer din virksomhed med højteknologiske kameraer og avanceret intelligent
videoanalyse.
Systemet er koblet til STANLEY Security’s døgnbemandede Kontrolcentral, hvorfra alarmer
verificeres. Reaktion sker ud fra en på forhånd aftalt forholdsordre: eksempelvis kan vi
foretage anråb af uvedkommende personer via højttalere på stedet, afsende en af vores
vagtpatruljer eller tilkalde politiet.
Løsningen kan nemt kombineres med flere kameraer, både inde og ude.
Intelligente kameraer med videoanalyse er altid på vagt
Sammenlignet med almindelige vagttjenester giver STANLEY Video Activated Verification
dig en nem mulighed for at reducere dine omkostninger, mens dit sikkerhedsniveau øges.

Identificering

Verificering

Handling

Intelligent Videoanalyse registrerer
personer eller køretøjer - og
aktiverer alarm på Kontrolcentralen.

Alarmen verificeres af vores
specialuddannede alarmoperatør
på Kontrolcentralen.

Der reageres jf. forholdsordren, fx
anråb i højttalere, afsendelse af
vagtpatrulje eller tilkald af politi.

Med STANLEY Video Activated Verification får du:
Øget sikkerhed
Både inden- og udendørsområder kan sikres
Tidlig detektion, alarmer bliver sendt allerede før en indtrænger kommer frem til det sikrede område
Øget sikkerhedsniveau sammenlignet med traditionelle vagttjenester
Kameraer med intelligent videoanalyse er ALTID PÅ VAGT 24/7
Alarmoperatør er kun involveret når en aktion skal iværksættes – mindsker risikoen for menneskelige fejl







Præventiv frem for Reaktiv
Øjeblikkelig respons med anråb i højttaler ved alarmering
Der tages action på alarmen, selv inden Vagtpatrulje eller Politi ankommer




Omkostningseffektiv løsning




Alarm Verifikation - undgå unødvendige omkostninger til Vagtpatruljer, som først kan vurdere situationen ved ankomst
Alarm Detektion og Verifikation i samme løsning
Anvendelse af smart teknologi kræver færre ressourcer

Miljømæssigt Smart


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

Intelligent kameraløsning til din virksomhed
Få et bedre overblik – og udnyt den nyeste teknologi til at sikre dine værdier
STANLEY Video Activated Verification kan implementeres sammen med din eksisterende kameraløsning. Både indvendige og
udvendige kameraer kan kobles på samme system.
Hvis du allerede har foretaget grundinvesteringen, udvider vi anlægget med dét antal intelligente kameraer du har behov for
og kobler løsningen op til STANLEY Security’s moderne Kontrolcentral.
Vi hjælper med korrekt placering af kameraerne og deres dækningsområder, så de ikke er strid med Datatilsynets regler – og
sikrer at løsningen overholder loven om TV-overvågning. Optagelser kan lagres lokalt i op til 30 dage, eller vi kan sørge for
lagring af hændelserne på vores Kontrolcentral alt efter behov og ønske.
Systemet er netværksbaseret og gør det derfor muligt at tilgå systemet via App eller Software, uagtet hvor du befinder dig.

Anvendelsesområder

Forudsætninger

Udendørsmiljøer:

Lokationen skal tilsluttes STANLEY Security’s Kontrolcentral

Perimeter
Pladsområder

Netværk på lokationen med mulighed for fjernadgang
og med mindst 2 Mbit/s uploadhastighed

Indendørsmiljøer

Området som overvåges ikke har offentlig adgang

Hvor traditionelle sensorer ikke er tilstrækkelige
Hvor der ikke opholder sig personer

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 Video Activated Verification:
Udstyr, programmering, installation og konfiguration af systemet
Alarmmodtagelse og frit antal alarmbehandlinger*
Service og vedligehold
24/7 Døgnbemandet Rigspolitigodkendt Kontrolcentral
Vagtpatruljeudrykning (option)
Mobiladgang via App samt Webadgang til alarmlog (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

