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Väktare på köpet.
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ÖVERVAKNING PROAKTIVT MED INSATS



SRSB Monitor kompletterar eller 
ersätter traditionella väktartjänster. 
Kameraoperatören kan via högtalare 
avbryta pågående brott och dirigera 

insatspersonal i området.
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Fria väktarutryckningar Drift 24/7 Fast månadskostnad

Bemannad kameracentral dygnet runt
Våra operatörer bemannar kameracentralen dygnet runt, 
året om och är alltid redo att vidta rätt åtgärder vid larm.

Fria väktarutryckningar
Vid incident skickar vi omgående väktare till platsen samt 
vid behov även polis, räddningstjänst eller ambulans. 
Vi kommunicerar direkt med insatspersonalen på plats och 
kan förmedla ett fågelperspektiv av situationen i syfte att 
dirigera, gripa skyldiga och förhindra eller begränsa skador.

Smart programvara
Vår detekteringsprogramvara utvecklas hela tiden och kan 
göra skillnad på djur, fordon, människor och händelser.

Bevissäkring
Alla incidenter spelas in på våra servrar och ger stöd till 
rättsliga efterspel och underlag till försäkringsbolag. 

Proaktivt agerande med pratande kamera
Tack vare att larmoperatören kan tala till människorna i 
bevakningsområdet kan incidenter såsom skadegörelse, 
klotter, inbrott eller olovlig passage/vistelse förhindras 
innan det sker - med låga skadeverkningar som följd. 

Områdesbevakning
En eller flera kameror på strategiska platser kring dina 
objekt tillsammans med intelligent programvara gör att 
larmoperatören omedelbart uppmärksammar obehörig 
närvaro på eller invid objekten. Systemet kan också larma 
för brand, felparkerade fordon, felaktig körriktning mm.

Kamerarondering
Enligt återkommande eller slumpvisa tider kontrollerar vi 
att objektet är intakt och att inga obehöriga finns på plats.

Hemgångsassistens / Närvarostöd
Vi följer er personal i realtid vid stängning, öppning eller 
andra känsliga tillfällen, ex. vid utlöst trygghetslarm, och 
skapar en närvarokänsla för de anställda samt bidrar till 
lönsamhet genom att reducera antalet väktartimmar.

Passagekontroll
Vi fjärrstyr öppning och stängning av grindar, slussar, 
dörrar och personalentréer i syfte att hålla fel folk ute och 
rätt folk inne. Identifiering sker via kamera och eventuellt 
porttelefon eller mobiltelefon.

INGÅR ALLTID TILLGÄNGLIGA EXTRATJÄNSTER

Larmcentralen är auktoriserad och certifierad enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SSF 136:4.


