BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
BANKEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN

FLEXIBELE INTEGRATIE VOOR OPTIMALE
BETROUWBAARHEID EN KOSTENEFFICIËNTIE
Banken en financiële instellingen hebben te maken met allerlei beveiligingsproblemen. Ze moeten hun medewerkers, klanten en infrastructuur beschermen tegen diverse bedreigingen die steeds geraffineerder worden. Meerdere en verschillende beveiligingssystemen moeten op elkaar worden afgestemd om prestaties te verbeteren, aan
strengere richtlijnen te voldoen en kosten te verlagen.

STANLEY Security is een topexpert in hoogtechnologische
beveiliging voor banken en financiële instellingen.
Reeds meer dan 30 jaar integreren wij betrouwbare,
kostenefficiënte oplossingen die uw hele onderneming
overspannen.

MAXIMALE BEVEILIGING DANKZIJ EEN
NAADLOZE INTEGRATIE
We beoordelen eerst de risico’s die gepaard gaan
met uw specifieke infrastructuur: filialen, selfbanking
solutions, geldautomaten en bedrijfskantoren. Vervolgens
integreren we, in nauwe samenwerking met uw ITen beveiligingsmedewerkers, nieuwe en bestaande
beveiligingsapparaten, -systemen en -netwerken op één
platform. We zorgen voor een naadloze, betrouwbare en

kostenefficiënte samenwerking tussen videobewaking,
toegangscontrole, inbraak- en branddetectie.

INTEGRATIE DIE U DE CONTROLE GEEFT
De intuïtieve managementsoftware van STANLEY maakt
controle mogelijk van alle filialen, geldautomaten en
bedrijfskantoren, in realtime, op afstand en in één
oogopslag. U kunt pincodes en toegangsmachtigingen
wijzigen, en afzonderlijke hardware apparaten centraal
configureren. U kunt upgrades en softwarewijzigingen
op afstand verzenden. U kunt alarmsituaties onmiddellijk
controleren via de geïntegreerde videofuncties. U kunt
gemakkelijk zoeken of rapporteren op één specifieke locatie
of gebeurtenis, of aangepaste rapporten genereren voor
duizenden locaties.

PERFORMANCE IN ACTION
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BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VOOR BANKEN EN
FINANCIËLE INSTELLINGEN

SYNCHROON MET UW SYSTEMEN EN MET DE
TOEKOMST
STANLEY focust zich volledig op een naadloze, schaalbare en toekomstbestendige
integratie. Wij vestigen onze aandacht op oplossingen, niet op producten. Wij zijn
onafhankelijk van leveranciers. We selecteren de juiste, volledig gecertifieerde en open
systemen die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in uw bestaande
beveiligingsinfrastructuur.

DRUK UW KOSTEN BEWAKING EN ONDERHOUD
OP AFSTAND
U kunt monitoring, onderhoud en bewaking veilig en kostenefficiënt uitbesteden aan
de STANLEY Security Operations Centers. Elk alarm wordt onmiddellijk beoordeeld en
opgevolgd volgens de noodzakelijke beveiligingsprocedures. Onderhoud op afstand
bespaart tijd en verlaagt de jaarlijkse beveiligingskosten. Proactieve controles voorkomen
defecten. Wanneer zich een probleem voordoet, wordt de situatie op afstand beoordeeld,
om de kans op een succesvolle eerste interventie te verhogen en het aantal technische
interventies te verlagen. Het op afstand testen en beoordelen van uw geldautomatennetwerk
zorgt ook voor een kostenbesparing.

BEPERK VALS ALARM
Uit onderzoek blijkt dat een zeer groot percentage alarmsignalen vals is. STANLEY biedt
geavanceerde oplossingen voor bewaking op afstand, waarmee het aantal valse alarmen
aanzienlijk daalt. Via automatische camerabediening kan de situatie nauwkeurig worden
geëvalueerd. Geluidsdetectiesystemen kunnen een extra controleniveau toevoegen.
Door het aantal valse alarmsignalen te beperken, verlagen we de kosten en risico’s en
verhogen we het reactievermogen.

STANLEY ASSURE PARTNERSHIP
TM

U bent verzekerd van de meest innovatieve, voor u best passende beveiligingsoplossing
zonder daarvoor direct te moeten investeren. Wij implementeren de nieuwste technologieën
en producten, onderhouden uw systemen en sluiten deze aan op ons Security Operations
Center. Dit alles leggen we vast in een voor u haalbare betalingsovereenkomst. Een
oplossing van nu met oog op de toekomst.

VOOR KLANTENREFERENTIES OF EEN EERSTE ANALYSE VAN UW BEVEILIGINGSUITDAGINGEN KUNT U
CONTACT OPNEMEN MET UW LOKALE STANLEY SECURITY ADVISEUR 015/294.200
OF PER EMAIL info.security.be@sbdinc.com NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE www.stanleysecurity.be
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