BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
VOOR NUTSBEDRIJVEN

DE LEVERING BEVEILIGEN VIA EEN
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING
Energieleveranciers en telecomaanbieders vormen de aderen en zenuwen van onze economie. Hun grootste
beveiligingsprobleem: de levering of dienst mag nooit onderbroken worden. STANLEY werkt samen met de klanten
om de risico’s aan te pakken met een algemeen plan voor beveiliging, nauwgezet projectmanagement en een
volledige set services, inclusief preventief onderhoud en bewaking op afstand. We hebben ook specifieke oplossingen
voor waterleveranciers en afvalverwerkingsbedrijven.

Voor nutsbedrijven die actief zijn op internationaal niveau,
kunnen wij u op een efficiënte manier ondersteunen door
gebruik te maken van een centraal, grensoverschrijdende
Key Account structuur, zodat u één aanspreekpunt heeft
over de continenten heen.

MINIMALE RISICO’S DOOR EEN
DESKUNDIGE BEOORDELING
Nutsbedrijven hebben te maken met zeer diverse
veiligheidsrisico’s. Daarom starten we bij STANLEY elk
project met een grondige risicoanalyse. Dit omvat controles
op veiligheidsinbreuken. We controleren de zwakke punten
vanuit elke invalshoek en bepalen de meest effectieve
tegenmaatregelen.

Een risicobeoordeling garandeert nog niet dat alle risico’s
kunnen worden vermeden. Daarom helpen we u bij het
ontwerpen van een ‘algemeen beveiligingsplan’ met goed
gedefinieerde protocollen en procedures. Wanneer zich
een incident voordoet, moet dit zo effectief mogelijk
gedetecteerd en verholpen worden.

TIJDIGE IMPLEMENTATIE, BINNEN
HET BUDGET
STANLEY projectbeheer en -controle garanderen een vlotte
en foutloze installatie, strikt volgens het algemene plan. Onze
toegewijde medewerkers zorgen dat uw systeem functioneert
als één geïntegreerd geheel, binnen de afgesproken budgeten tijdlimieten. Uw belangrijkste medewerkers krijgen een

PERFORMANCE IN ACTION
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MAXIMALE BEVEILIGING MET NAADLOZE
INTEGRATIE
Op basis van het algemene plan kunnen we een aangepaste, volledig geïntegreerde
beveiligingsoplossing bouwen die is afgestemd op het gewenste beveiligingsniveau. Het
doel is om één krachtig platform te ontwerpen en te implementeren waarop videobewaking,
toegangscontrole, inbraak- en branddetectie aan elkaar worden gekoppeld. Risicovolle
zones kunnen worden beveiligd met behulp van hightech oplossingen op basis van
biometrie. 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.
We can also provide cutting-edge intelligent video analytics software that integrates
seamlessly with your security infrastructure. These systems collect and analyse data based
on facial recognition, movement control, behavioural monitoring etc. This will help
reduce false alarms and response time, , which is vital should your facilities be located
in a remote area.

TWEE SOORTEN ONDERHOUD OM RISICO’S EN
KOSTEN TE BEPERKEN
STANLEY kan uw locaties beveiligen met twee soorten onderhoud. Proactieve controles
voorkomen defecten en houden uw systemen operationeel, met minder storingen. Voor
correcties onderhoud bieden we specifieke servies op afroep, volledig op maat van uw
behoeften. Onze technici komen altijd binnen de afgesproken reactietijd naar de betrokken
locatie.

360° DIENSTVERLENING: VAN ANALYSE TOT
BEWAKING 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. Bewaking op afstand kan een handige
aanvulling vormen op uw bewakingspersoneel, om zo uw operationele kosten te verlagen.
Bewaking op afstand is ook zeer effectief om zekerheid te bieden bij twijfel en valse
alarmen uit te sluiten. We kunnen problemen op afstand diagnosticeren om de kans op
een succesvolle eerste interventie te verhogen en het aantal technische interventies
daarmee te verlagen.
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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
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