Protecção Perimétrica Remota
Vigilância proactiva para evitar
que se verifiquem problemas

Reduza o número de incidentes e os custos de segurança, com a protecção
perimétrica remota gerida pela Securitas. Personalizamos uma análise (analítica)
de vídeo para cada local, de forma a reconhecer ameaças potenciais – antes de um
incidente ocorrer. E, com câmaras fixas e móveis (pan, tilt, zoom [PTZ]) e câmaras
térmicas, beneficia de uma cobertura completa de cada ângulo, dia e noite.

Com a vantagem de segurança em tempo
real, os assaltos, roubos e vandalismo podem
ser bastante reduzidos. Os Operadores são
alertados para comportamentos suspeitos nas
imediações da sua instalação, o que permite
evitar problemas antes do seu início.
Também optimizamos o sistema ao longo do
tempo para impedir outra ameaça persistente:
falsos alarmes. Poupa dinheiro ao eliminar
intervenções desnecessárias. O software
inteligente, sempre activo, permite diminuir
o número de Vigilantes no terreno. A protecção
perimétrica remota das instalações é muito
eficiente porque gerimos a cadeia de operação
desde a tecnologia, aos Operadores e à resposta
por parte da Vigilância no terreno. Isto permite-nos providenciar protecção completa mediante
uma prestação mensal competitiva, sem
necessidade de um investimento significativo.
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Vantagens da protecção perimétrica remota

•• Segurança proactiva impede incidentes,
antes de ocorrerem

•• Cobertura 24 / 7 de todos os perímetros,
com redução de Vigilância Humana

•• Custo razoável, mesmo que tenha várias
instalações em locais remotos

•• As câmaras e o software visualizam

situações que os Operadores humanos
não conseguem visualizar

•• Acesso a tecnologia de ponta, sem novo
investimento significativo

•• Redução significativa no número
de falsos alarmes

•• Optimização continua, para reduzir custos
•• Parte de um portfolio abrangente de serviços

Como funciona a protecção perimétrica remota

•• Análise aprofundada da sua situação
de segurança

•• Orientação especializada na escolha
e colocação do equipamento ideal

•• Câmaras fixas, térmicas e móveis
(pan, tilt e zoom) topo de gama

•• Câmaras ligadas ao Centro Operacional

de Soluções de Segurança da Securitas

•• Plataformas abertas permitem integração
dos equipamentos existentes

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.

“Os Operadores são
alertados no momento
em que se verifica um
comportamento suspeito,
evitando o incidente antes
que aconteça”
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•• Análise de vídeo inteligente (video analytics)
personalizada de acordo com as suas
especificações

•• Detecção automática da zona de intrusão
•• Sistema de altifalante para intervenção de voz
•• Accionar / desligar remotamente o alarme
para reduzir o número de intervenções

•• Verificação vídeo de todos os alarmes
(serviço de verificação de alarme)

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!

