BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

VOLLEDIGE INTEGRATIE VOOR
BREEDSPECTRUM KOSTENEFFICIËNTIE
Ziekenhuizen, beveiligde afdelingen, apotheken en de farmaceutische industrie hebben te maken met een breed
spectrum van beveiligingsvereisten en overheidsregels. Medewerkers, patiënten en bezoekers hebben doeltreffende bescherming nodig. Beperkte toegang tot bepaalde zones, gereguleerde stoffen en dure apparatuur vereisen doeltreffend beheer. STANLEY biedt u hiervoor een aangepast en volledig geïntegreerd platform.

ÉÉN KOSTENEFFICIËNT PLATFORM
VOOR EEN MAXIMALE VERLAGING
VAN DE RISICO’S
STANLEY is expert op gebied van geïntegreerde
oplossingen. We beoordelen eerst de risico’s die
gepaard gaan met uw specifieke taken, activiteiten en
infrastructuur. Daarna ontwerpen en implementeren
we uw beveiligingssysteem als één geïntegreerd
geheel. We zorgen voor een naadloze samenwerking
tussen videobewaking, toegangscontrole, inbraak- en
brandalarm. Via één scherm kunt u het hele systeem
beheren, bewaken en onderhouden. Het resultaat:
een kostenefficiënt en effectief beveiligingsplatform,
voor minder risico’s en snellere interventies.

VEILIGHEID VOOROP: PREVENTIEF
ONDERHOUD
Instellingen
voor
gezondheidszorg
moeten
systeemstoringen zoveel mogelijk voorkomen, vanwege
de risico’s voor hun medewerkers, patiënten en materiaal.
STANLEY heeft proactief leveranciers geselecteerd die
onze teams van getraind personeel kunnen helpen om
uw beveiligingssystemen op afstand te onderhouden en
te beheren. Wij geloven in een proactieve aanpak met
systeemcontroles, waardoor defecten worden voorkomen.
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. Onderhoud op afstand verkleint
de risico’s, bespaart de tijd en verlaagt de jaarlijkse
beveiligingskosten.

PERFORMANCE IN ACTION
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BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VOOR DE
GEZONDHEIDSZORG

INTEGRATIE DIE U DE CONTROLE GEEFT
De intuïtieve managementsoftware van STANLEY maakt controle mogelijk van al uw
beveiligingsoplossingen op diverse locaties, in realtime, op afstand en in één oogopslag. U
kunt via één scherm het hele systeem beheren, bewaken en onderhouden, zodat u een kortere
reactietijd bij incidenten hebt, efficiënter gebruik maakt van uw beveiligingsbudget en personeel,
en minder systeemstoringen krijgt. Doordat pincodes en toegangsmachtigingen op afstand
worden gewijzigd en afzonderlijke hardwareapparaten centraal worden geconfigureerd, kunt
u snel en flexibel reageren op een veranderende omgeving of dreigingsniveaus. Upgrades en
softwarewijzigingen kunnen op afstand worden verzonden om het risico op systeemstoringen
te verkleinen en de tijd dat het systeem actief is te verlengen, zodat de beveiliging van uw
medewerkers, patiënten en materiaal optimaal is. Alarmsituaties kunnen onmiddellijk worden
opgevolgd via een bijkomend, geïntegreerd videosysteem dat centraal beheerd wordt. Zo kan
er bij vervolging bewijs worden geleverd, en is de nodige informatie beschikbaar om valse
signalen te verminderen. Het resultaat: een kostenefficiënt en effectief beveiligingsplatform
voor minder risico’s en snellere interventies.

BEVEILIGING VAN MEDEWERKERS
Geweld tegen medisch personeel is een groeiend probleem. U moet de situatie snel kunnen
beoordelen en de juiste actie ondernemen om de veiligheid van uw medewerkers te garanderen.
Technologie zoals beeld- en geluidsanalyse biedt u, in combinatie met toegangscontrole, extra
ogen en oren die u helpen om snel een passend te reageren.

BEVEILIGING VAN GEREGULEERDE STOFFEN
Apotheken en zorginstellingen beheren en bewaren medicijnen en gereguleerde stoffen binnen
hun muren. Het is belangrijk te weten dat deze stoffen veilig zijn en dat alleen de juiste personen
erbij kunnen. Bovendien moet u een duidelijk overzicht hebben van wie toegang heeft gehad tot
de beveiligde zones, wanneer dit was en hoe lang dit duurde. Met onze toegangscontrolesystemen
voor ondernemingen en campussen kunt u de toegang tot extra beveiligde zones volledig beheren
en onderhouden, en behoudt u steeds volledige controle. Zonetoegang kan onmiddellijk worden
geweigerd wanneer zich incidenten voordoen, net zoals realtime evaluatie van wie de beveiligde
zones betreedt of verlaat steeds mogelijk is. U kunt aanvullende biometrische oplossingen
implementeren om te garanderen dat de traditionele toegangsoplossingen via sleutels, kaarten en/
of pincodes niet in gevaar komen. Integratie van de toegangscontrole met inbraakalarm en video
biedt u 24 uur per dag en 365 dagen per jaar dekking tegen het risico op interne en externe
diefstallen, die een aanslag vormen op uw gemoedsrust.

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
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