BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
VOOR TRANSPORT EN LOGISTIEK

VOLLEDIGE INTEGRATIE
TO DE KORTSTE ROUTE NAAR
LAGERE KOSTEN EN MINDER RISICO’S
Transportondernemingen en logistieke bedrijven hebben te maken met specifieke beveiligingsproblemen binnen
het gehele leveringsproces. Ze moeten hun chauffeurs en voertuigen, en de waardevolle goederen van de klanten, de hele weg kunnen beschermen en opvolgen. Magazijnen en distributiecentra moeten flexibel maar toch
volledig beveiligd functioneren. En vooral: zowel de risico’s als de kosten moeten binnen de hele logistieke keten
optimaal worden verlaagd. STANLEY’s antwoord: 360° integratie. We hebben onze totaaloplossingen al met succes geïmplementeerd in logistieke bedrijven in heel Europa.

VOLLEDIGE BEVEILIGING VOOR HET
HELE LEVERINGSPROCES
1. Beveiligingsbeheer van het terrein
2. Toegangscontrole voor beperkt toegankelijke zones
3. Maatregelen tegen aanvallen op personen: bij
portiersloketten, goederen in transit en voertuigen die
onderweg zijn
4. Bezoekersbeheer
5. Bewaking en tracking van goederen en voertuigen
6. Algemene of specifieke videobewaking en -opnamen

MAXIMALE BEVEILIGING DANKZIJ EEN
NAADLOZE INTEGRATIE
Een risicoanalyse door een expert vormt de blauwdruk
waarmee STANLEY een aangepaste, volledig geïntegreerde
en schaalbare beveiligingsoplossing voor uw gehele
logistieke systeem kan bouwen. Het doel is om één krachtig
platform te ontwerpen en te implementeren waarbij
videobewaking, pakketopvolging, toegangscontrole en
inbraak- en branddetectie aan elkaar worden gekoppeld.
Dit omvat ook mobiele oplossingen zoals beveiliging
op basis van gps voor zowel chauffeurs, voertuigen en
goederen die onderweg zijn. Via één scherm kunt u de hele
beveiligingsoplossing beheren, bewaken en onderhouden.
Hiermee versnelt u de interventietijden en verlaagt u risico’s
en kosten.

PERFORMANCE IN ACTION
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BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VOOR TRANSPORT EN
LOGISTIEK

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. Wij
selecteren de juiste, volledig gecertifieerde en gestandaardiseerde systemen die voldoen
aan alle internationale vereisten. Hierdoor kunnen we geïntegreerde beveiligingsoplossingen
bouwen die in heel Europa kunnen worden geïmplementeerd.

MINDER RISICO’S EN LAGERE KOSTEN DOOR
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 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 de situatie op afstand beoordeeld, om de kansen op een succesvolle
eerste interventie te verhogen en het aantal technische interventies te verlagen. Dit
bespaart tijd en verlaagt de jaarlijkse beveiligingskosten.

CONSISTENTIE EN SNELLE REACTIE BINNEN
HEEL EUROPA
STANLEY heeft vele klanten in de transport- en logistieke sector, die actief zijn op een
pan-Europese of wereldwijde schaal. Vlotte en consistente reactietijden bij incidenten
(zowel in de distributiecentra als onderweg) 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. Voor klantreferenties
of een eerste analyse van uw beveiligingsuitdagingen kunt u contact opnemen met uw
lokale STANLEY Security adviseur.

STANLEY ASSURE PARTNERSHIP
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U bent vezekerd 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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