Gestão Remota de Entradas / Saídas
Nunca seja surpreendido

Mantenha as entradas / saídas da sua empresa em segurança, dia e noite,
numa combinação eficaz de serviços. Tal é possível devido a câmaras, software
e Operadores a trabalhar em conjunto de forma a eliminar / evitar actividade
suspeita. Desde a azáfama matinal até às entregas ao final do dia, a gestão remota
de entradas / saídas efectuada pela Securitas ajuda a evitar surpresas desagradáveis.
Utilizando câmaras estrategicamente colocadas,
os Operadores da Securitas visualizam as entradas
durante situações críticas, prontos a intervir caso
assim se justifique. Como os Operadores conseguem visualizar os incidentes, não se verifica
atraso em enviar ajuda quando esta é necessária.
Análises inteligentes podem evitar problemas a
qualquer hora do dia através da monitorização
de imagens, em tempo real, desencadeando
intervenção humana com base em critérios pré-definidos. O sistema analítico não alerta somente
para situações de intrusão, mas também para
comportamentos mais subtis, como a tentativa
de uma pessoa ou veículo entrarem indevidamente numa zona, por uma via não autorizada.
Inclusivamente, este sistema faz com que o
controlo de acessos funcione mais rapidamente,
com reconhecimento de matrículas de veículos
e autorização automática.
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Utilizando tecnologia inteligente e práticas
eficientes, a gestão remota de entradas / saídas
efectuada pela Securitas pode reduzir o uso
de recursos, enquanto possibilita um ambiente
mais seguro para os seus Colaboradores,
instalações e negócio.

Vantagens da verificação remota de alarme

•• Vigilância 24 / 7 de todos os pontos
de entrada, a um custo reduzido

•• Prevenir incidentes com software que analisa
imagens em tempo real (opcional)

•• Redução de furtos através de monitorização
que garanta que as “portas traseiras” sejam
utilizadas apenas para fins autorizados

•• Maior segurança para actividades no período
pós-laboral, como por exemplo, entrega de
produtos ou equipas de limpeza

•• Permitir acesso a terceiros (vendedores,
inspectores, etc.) de forma remota, sem
necessidade presencial de Vigilantes

•• Simplificar o follow-up de incidentes com
evidências documentadas

•• Acesso a tecnologia de ponta sem
investimento significativo

•• Parte de um portfolio abrangente de serviços

Como funciona a gestão remota de entradas/saídas

•• Orientação de especialistas na escolha
e colocação do equipamento ideal

•• Utilização de equipamento existente ou novo.
Câmaras térmicas e Pan &Tilt Zoom

•• Câmaras ligadas ao Centro Operacional

de Soluções de Segurança da Securitas

•• Câmaras de alta resolução, captam
todos os detalhes

•• Toda a actividade é sumarizada e reportada
•• Análise inteligente de vídeo, personalizada

com as especificações do Cliente (opcional)

•• Videovigilância de acompanhamento

remoto para dentro e fora das instalações,
em situações comprometedoras (opcional)

•• Sistema de Altifalante para intervenção
por voz (opcional)

•• Os Operadores observam situações

sensíveis, como, por exemplo, transferência
de bens / dinheiro ou trabalho nocturno

Rede de parceiros que reúne
o melhor da indústria
A Securitas tem acordos globais com alguns
dos maiores inovadores na indústria de
segurança. Isto permite-nos oferecer a melhor
tecnologia e serviços, em pacotes simples
e de custo razoável.

“Como os Operadores
conseguem visualizar os
incidentes, não se verifica
atraso em enviar ajuda
quando esta é necessária”

Securitas, S.A.
Rua Rodrigues Lobo, 2
Edifício Securitas
2799-553 Linda-a-Velha
Portugal
www.securitas.pt

O portfolio de serviços de segurança
mais avançado na indústria
As soluções de videovigilância remota geridas
pela Securitas oferecem serviços de segurança
inovadores a um custo razoável.
As mais avançadas câmaras e software
oferecem segurança em tempo real, prevenindo
incidentes, optimizando o tempo dos Vigilantes
e reduzindo custos – sem ser necessário um
novo investimento.
As soluções de videovigilância remota cobrem
rondas, acompanhamento, verificação de
alarmes, gestão de entradas / saídas, protecção
perimétrica, aplicações de business intelligence,
entre outros. E como os nossos acordos incluem
uma actualização proactiva, a segurança é um
desafio que fica sempre assegurado.

Um líder mundial
A Securitas lidera o conhecimento no mercado dos serviços de Segurança Privada. Dispomos de um conjunto de soluções
de segurança que incluem Vigilância Especializada, Vigilância Mobile, Tecnologia e Soluções Integradas. Estas soluções
vão ao encontro das necessidades de cada Cliente, de forma a prestar o serviço mais adequado e eficaz em todos os
segmentos de mercado. Desde pequenas lojas a aeroportos, os nossos 310.000 Colaboradores fazem a diferença!

