BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
VOOR DE INDUSTRIE

PRODUCTIEBEVEILIGING DANKZIJ EEN
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE
OPLOSSING
Fabrieken hebben twee grote beveiligingsprioriteiten. Ten eerste: hun mensen, goederen, infrastructuur en intellectuele eigendom beschermen. Ten tweede: 24 uur per dag, het hele jaar door, zonder onderbreking kunnen
produceren. STANLEY komt aan deze uitdagingen tegemoet met vijf doorslaggevende voordelen die leiden tot
volledig geïntegreerde oplossingen voor een doelgerichte verdediging tegen risico’s en kosten.

MINIMALE RISICO’S DOOR EEN
DESKUNDIGE BEOORDELING
De productie van auto’s, voedsel, chemicaliën, enzovoort
brengt heel wat uiteenlopende soorten procedures,
infrastructuur, beveiliging, veiligheidsrisico’s en wettelijke
verplichtingen met zich. Daarom starten we bij STANLEY
elk project met een grondige risicoanalyse. We hebben een
uitgebreide industriële ervaring en betrouwbare experts om
te kunnen beantwoorden aan de specifieke eisen van uw
productieomgeving, en om de contunuïteit van uw bedrijf
te kunnen verzekeren.

MAXIMALE BEVEILIGING DOOR EEN
NAADLOZE INTEGRATIE
Een risicobeoordeling door een expert vormt de blauwdruk
waarmee we een aangepaste, volledig geïntegreerde en
schaalbare beveiligingsoplossing bouwen die voldoet
aan het vereiste beveiligingsniveau. Het doel is om één
krachtig platform te ontwerpen en te implementeren
dat videobewaking, toegangscontrole, inbraak- en
branddetectie samenbrengt. Via één scherm kunt u het
hele systeem beheren, bewaken en onderhouden. Hiermee
worden snellere en gebeurtenisgestuurde beslissingen
mogelijk, voor optimale interventies en minimale risico’s
en kosten.

PERFORMANCE IN ACTION
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360° DIENSTVERLENING: VAN ANALYSE TOT
ONDERHOUD OP AFSTAND
Wanneer al uw beveiligingssystemen op één platform draaien, kunnen deze op afstand
worden beheerd, bewaakt en onderhouden. U kunt dit veilig en kostenefficiënt
uitbesteden aan de STANLEY Security Operations Centers overal in Europa. Bewaking
op afstand kan uw operationele kosten aanzienlijk verlagen. Onderhoud op afstand
is ook zeer kostenefficiënt. Proactieve controles voorkomen defecten. Wanneer zich
een probleem voordoet, wordt die situatie op afstand beoordeeld, om de kans op een
succesvolle eerste interventie te verhogen en het aantal technische interventies te
verlagen. Dit bespaart tijd en verlaagt daarmee de jaarlijkse beveiligingskosten.

FLEXIBELE OPLOSSINGEN VOOR EEN
INTERNATIONALE IMPLEMENTATIE
STANLEY focust zich volledig op een vlotte en naadloze integratie. Wij vestigen onze
aandacht op oplossingen, niet op producten. Wij zijn onafhankelijk van leveranciers.
We selecteren de juiste, volledig gecertifieerde en gestandaardiseerde systemen die
voldoen aan alle internationale vereisten. Hierdoor kunnen we geïntegreerde
beveiligingsoplossingen bouwen die echt in heel Europa kunnen worden
geïmplementeerd.

CONSISTENTE EN SNELLE REACTIE BINNEN HEEL
EUROPA
STANLEY bedient vele industriële klanten die actief zijn op een pan-Europese of
wereldwijde schaal. Vlotte en consistente reactietijden voor elke locatie zijn hierbij
essentieel. Op basis van uw specifieke behoeften garanderen we snelle interventies,
met één contactpersoon en één antwoord, volgens strikt afgesproken protocollen
en procedures.

STANLEY ASSURE PARTNERSHIP
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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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