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G4S EN BEDRIJVENPARK DE BRAND
G4S voert sinds 2015 de beveiligingswerkzaamheden uit op bedrijvenpark
De Brand. Middels camerabewaking, mobiele surveillance en intensieve
samenwerking met de Politie zorgen wij voor de beveiliging en veiligheid
op uw bedrijvenpark. Recentelijk is de raamovereenkomst voor 5 jaar
verlengd en dat biedt voor u als ondernemer ook vele voordelen. Naast
de gunstige tarieven op alarmopvolging en keyholding heeft G4S voor u
als ondernemer ook een mooie aanbieding voor de aansluiting van uw
alarmsysteem op onze alarmcentrale.

Voor de actieprijs van

€125,-

per jaar kunt u uw
alarmsysteem bij de
G4S Alarmcentrale
aansluiten!

24 uur per dag alarmopvolging

Hoe werkt de alarmcentrale van G4S?

Wanneer uw alarmsysteem is aangesloten op de alarmcentrale van
G4S weet u zeker dat elk alarm onmiddellijk wordt gesignaleerd,
beoordeeld en opgevolgd. De alarmcentrale van G4S is de schakel
tussen beveiligde objecten en de personen of instanties die bij
onraad of calamiteiten in actie moeten komen. U kunt kiezen uit
een breed scala van diensten. Van registratie en afhandeling van
inbraakmeldingen tot gebouwautomatisering. Van een service- en
calamiteitenlijn tot complete calamiteitenbeheersing. Het hele jaar
door, 24 uur per dag.

Uw alarminstallatie detecteert een ongewone situatie. Die melding
komt binnen bij de alarmcentrale van G4S waar centralisten dag
en nacht klaar zitten om het alarm direct op te volgen volgens uw
protocol. Dit betekent vaak dat we de verantwoordelijke binnen
uw organisatie bellen. Ook is het mogelijk om via de alarmcentrale
van G4S een mobiele surveillant te sturen om poolshoogte te
nemen. De alarmcentrale zorgt bij alle type meldingen voor
professionele alarmopvolging.

* Basis jaarabonnement AL1 business.
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• G4S Cyberdesk: G4S biedt MKB bedrijven een snel
te implementeren tool om datalekken en oneigenlijk
netwerkverkeer 24/7 op te sporen en hier eventueel
opvolging aan te geven.
Mobiele Surveillance
• Openingsrondes en Brand- en sluitrondes
• Wielklemservice Parkeerbeheer
• Visitatie om te voorkomen dat ongewenste goederen
binnenkomen en dat bedrijfseigendommen zonder
toestemming mee worden genomen
• Beheerder brandmeldcentrale (BMI) en bijhouden logboek
(ook tijdens avonduren)

G4S Alarmcentrale App
Indien u aangesloten bent op onze alarmcentrale biedt G4S u
kosteloos het web portal en app voor op de smartphone aan (iOS
en Android). Zo kunnen gemachtigden altijd de laatste status van
systemen inzien, alarminstellingen regelen en het logboek inzien. In
het web portal en via de app kunt u:
• De status van een alarm(systeem) opvragen (ingeschakeld,
uitgeschakeld, in test)
• Alarm notificaties ontvangen
• Huidige alarmen zien en afmelden*
• Afgesproken instructies inzien
• Zien of en hoeveel sleutels wij in ons bezit hebben
• Meldbonnen inzien
• Bloktijden / schakelcontroletijden aanpassen
• Systemen in/uit test plaatsen
• Contactlijst bewerken
• Afwezigheid plannen
• Logboek historie bekijken
• Push-berichten bij alarmen ontvangen
• Sleutelgegevens, rapportages incidenten en eventueel geplande
rondes inzien (bij mobiele surveillance dienstverlening)

Objectbewaking
• Manbewaking
• Receptionist(e) voor de ontvangstruimte van uw bedrijf
Safety
• Veiligheidstrainingen zoals BHV trainingen, EHBO, agressie en
crisismanagement
• G4S StandBy app: Dit is een compleet bhv-systeem dat
de belangrijke functies rondom bedrijfshulpverlening, zoals
alarmering, lokalisatie en communicatie verenigt in één systeem
met een smartphone app. Door G4S StandBy aan alle bhv’ers
beschikbaar te stellen, registreert u eenvoudig de aan- en
afwezigheid van bhv’ers, en eventueel andere medewerkers.
De lokalisatie werkt door gebruikmaking van technologieën als
Wi-Fi, GPS, GSM zendmasten en BLE (Bluetooth Low Energy)
beacons volledig automatisch. De bhv’er hoeft zich dus niet
meer aan- of af te melden bij de receptie.

* Wanneer er een alarmmelding is, heeft de door u geautoriseerde
gebruiker de mogelijkheid om dit alarm direct te verifiëren en
eventueel af te melden wanneer dit een loos alarm betreft.
Hierdoor worden er onnodige alarmopvolgingen voorkomen en
direct kosten bespaard.

Wat kan G4S u nog meer bieden?
Alarmcentrale
• Doormeldingen van brandmeldsystemen
• Openen en sluiten op afstand met behulp van camera’s
• Videoverificatie en indien gewenst doormeldingen naar de
politiemeldkamer via Live View
• 24 uurs bereikbaarheidsdiensten
• Mobiele beveiliging van personen, ook mogelijk via een app op
uw smartphoneTrack & Trace van voertuigen en verplaatsbare
objecten
• Optionele inzet van geavanceerde apparatuur (o.a. IP-camera’s,
GSM-databerichten, inluister- of meekijkfaciliteiten)

Interesse?
Neem dan contact op met Manuela van de Rijdt,
salesconsultant G4S:

manuela.vanderijdt@nl.g4s.com
06 518 37 951
www.g4s.nl

