BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN COMMERCIËLE,
OPENBARE EN KANTOORGEBOUWEN

TOTALE BEVEILIGING VAN UW
GEBOUWEN
MET EEN SCHERP OOG OP DE KOSTEN
De beveiliging van uw onroerend goed dat door een of meerdere huurders wordt gebruikt, vraagt om een perfecte oplossing
die zowel bescherming biedt aan uw eigendom als aan de bedrijfsmiddelen en werknemers van uw huurders.
STANLEY biedt een volledige integratie van de vijf belangrijkste beveiligingsfuncties:
1. Beveiligingsbeheer van het terrein.			
3. Maatregelen tegen aanvallen op personen.		
5. Videobewaking.

2. Beveiligingsbeheer van beperkt toegankelijke zones.
4. Bezoekersbeheer.

ÉÉN KOSTENEFFICËNT PLATFORM VOOR EEN MAXIMALE BEPERKING VAN DE
RISICO’S
STANLEY is een expert op het gebied van naadloze beveiligingsintegratie voor alle operationele facetten van uw commerciële,
openbare of kantoorgebouwen. We beoordelen eerst de risico’s die gepaard gaan met uw specifieke taken en infrastructuur.
We bekijken daarbij ook extra beveiligde zones waar misschien ID-systemen met biometrische onderdelen nodig zijn. Daarna
ontwerpen en implementeren we uw beveiligingssysteem als één geïntegreerd geheel. We zorgen voor een naadloze
samenwerking tussen videobewaking, toegangscontrole, inbraak- en brandalarm.

PERFORMANCE IN ACTION
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BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VOOR COMMERCIËLE,
OPENBARE EN KANTOORGEBOUWEN

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 veranderende
behoeften van uw huurders. Upgrades en softwarewijzigingen kunnen op afstand worden
verzonden om het risico op systeemstoringen te verkleinen en de tijd dat het systeem
actief is te vergroten, zodat de beveiliging van uw eigendommen en huurders 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 en zo te
vermijden dat de politie een volgende keer trager reageert. Het resultaat: een kostenefficiënt
en effectief beveiligingsplatform voor minder risico’s en snellere interventies.

MINDER RISICO’S EN LAGERE KOSTEN DOOR
BEWAKING OP AFSTAND
Bewakers zijn soms duur, ineffectief, onbetrouwbaar en vatbaar voor menselijke fouten.
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. Het vervangen van
bewakingspersoneel door elektronische beveiligingsoplossingen zal uw operationele
kosten aanzienlijk verlagen en de efficiëntie van uw beveiligingsbudget verbeteren. Zo
kan uw jaarklijks beveiligingsbudget met 80% dalen, waardoor het zichzelf binnen 12
maanden terugbetaalt.

GROTERE KOSTENEFFICIËNTIE DOOR
ONDERHOUD OP AFSTAND
STANLEY heeft proactief leveranciers geselecteerd die onze teams van getraind personeel
kunnen helpen om uw beveiligingssystemen op afstand te onderhouden en te beheren.
Systeemstoringen vergroten uw risico op diefstal en beveiligingsinbreuken. 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 tijd en verlaagt de
jaarlijkse beveiligingskosten.

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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