Serviços de Rondas Remotas
Uma maneira inteligente de fazer rondas
nas suas instalações

Os Serviços de Rondas Remotas permitem uma presença de segurança pro-activa
que está pronta a detectar problemas 24 / 7. As rondas remotas através de câmaras
estrategicamente posicionadas, possibilitam o visionamento das áreas mais críticas,
de forma mais consistente e a custos mais reduzidos que o trabalho efectuado no
terreno exclusivamente por Vigilantes.
As rondas por vídeo constituem uma solução
de segurança abrangente. Nestas rondas,
inspeccionamos as suas instalações, damos
especial atenção a áreas críticas, monitorizamos
qualquer actividade suspeita, asseguramos
conformidade relativamente a mudanças de
comportamento, de forma a reduzir as despesas
de segurança ao longo do tempo.
Com a maioria das observações de rotina
efectuada por Operadores, os Vigilantes no
terreno podem utilizar melhor o seu tempo
e responder mais rapidamente a eventuais
incidentes. Caso um incidente ocorra sem
que ninguém veja, software inteligente
consegue analisar a situação e despoletar
a resposta adequada, de imediato.

Vantagens dos serviços de rondas remotas

•• Cobertura mais consistente de todos
os pontos fracos da instalação

•• Boa relação custo-benefício, mesmo que

tenha várias instalações em locais remotos

•• Aumento da produtividade dos seus Vigilantes
•• Resposta rápida numa situação de emergência
•• Acesso a tecnologia de ponta sem novo
investimento significativo

•• Redução significativa do número
de falsos alarmes

•• Prevenção de incidentes antes
da sua ocorrência

•• Parte de um portfolio abrangente de serviços

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

Como funcionam os serviços de rondas remotas

•• Consultadoria especializada para encontrar
a melhor localização e ângulo das câmaras

•• Câmaras e software ligados ao Centro

Operacional de Soluções de Segurança
da Securitas

•• Profissionais devidamente formados visualizam
frames de vídeo com periodicidade regular

•• Resposta imediata a incidentes identificados
pelo Operador ou pelo sistema analítico

•• A resposta pode incluir intervenção de voz
(uni ou bi-direccional)

•• Evidência documentada quando

•• Re-armar remotamente o alarme, quando
nenhuma acção é requerida, de forma a
eliminar intervenções desnecessárias
(serviço de verificação de alarmes)

•• Manter estreita vigilância durante alturas

críticas, por exemplo, abertura / fecho,
transferência de bens, etc. (gestão remota
de entradas / saídas e serviços de
acompanhamento)

•• Plataformas abertas permitem que

o equipamento existente possa ser
utilizado – muitas vezes em combinação
com tecnologia de ponta

um incidente ocorre

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 Vigilantes podem fazer
melhor uso do seu tempo
e responder a incidentes
de forma mais rápida”
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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!

