Alarm
tilknyttet
alarmstasjon

VI BESKYTTER DINE VIKTIGSTE VERDIER
Vår sikkerhetsløsning som beskytter
små og mellomstore foretak

Sikkerhet du kan stole på
Med vår sikkerhetsløsning får din
bedrift en moderne beskyttelse som
holder øye på dine verdier når du ikke
er der. Du trenger ikke bekymre deg
– vår sikkerhetsløsning er alltid på vakt
og er i kontinuerlig kontakt med vårt
sikkerhetssenter bemannet døgnet
rundt, hele året. Ved utløst alarm
varsler vi deg alle dager mellom 07
og 23. Utrykning sendes når vi ikke
oppnår kontakt. Ved ran informeres
Politiet. Ved reelle innbruddsforsøk
varsler vi hele døgnet og sender vekter
– uten ekstra kostnad. Du kan fortsette
å sove trygt.

Kom raskt i gang – for små
og mellomstore bedrifter
Våre sikkerhetsløsninger er skredder
sydd for sikkerhetsbehovet til små og
mellomstore bedrifter. I dag har vi mer
enn 10 000 kunder tilknyttet vårt
sikkerhetssenter, og det er lett å
komme igang; vi kommer til deg og
utfører en rask installasjon og sikrer at
alt fungerer som det skal. Oppstår det
et problem? Ingen grunn til bekymring,
hos oss er det aldri stengt, ta kontakt
og vi vil hjelpe deg etter beste evne til
problemet er løst og sikkerheten er
gjenopprettet. Kontakt oss og vi vil
fortelle deg mer.

En komplett beskyttelse
og sikkerhetstjeneste
Sikkerhetstjenesten inkluderer:
¡¡ tilkobling til vårt Sikkerhetssenter for
overvåking, håndtering av tjenester
og varsling døgnet rundt.
¡ alarmformidling med gratis vekter
utrykninger med kriminell eller teknisk
årsak samt vakthold på stedet intill
kunde ankommer.
¡¡ sentralenhet med betjeningspanel
og alarmoverføring via internett med
2-føringsveier som standard.
¡¡ valgfritt trådbaserte og/- eller trådløse
innbruddsdetektorer.
¡¡ tilgang til portal med oversikt over egne
alarmer, alarmårsak, utrykninger og
varslingspersoner.
¡¡ Gratis reparasjon inkludert deler
og arbeidskraft ved tekniske feil
– kun reisekostnader utover 30 km fra
nærmeste avdelingskontor faktureres.
Alt dette er inkludert:
¡¡ befaring
¡¡ alarminstallasjon
¡¡ reisekostnader ved installasjon innenfor
30 km fra det lokale kontoret
¡¡ to innbruddsdetektorer /romfølere
¡¡ en dørbryter/dørkontakt
¡¡ en innendørs sirene
Hvis du allerede har et alarmsystem du
ønsker å oppgradere til vår sikkerhets
løsning, er dette selvfølgelig også mulig.
Kontakt Stanley Security og be om et
tilbud i dag!

Vi lytter for å lære
I mer enn 60 år har vi arbeidet for å
skape trygge miljøer og beskytte våre
kunders verdier. Vi har sett hvordan
behovene har endret seg og har lyttet
nøye til våre kunders sikkerhetsbehov.
Vi har dermed vært i stand til å møte
deres ofte unike sikkerhetsutfordringer.
Vi har kunder i alle sektorer, alle størrelser
og i alle områder – fra de store
internasjonale handelkjedene, til det lille
kontoret. Vår ekspertise spenner fra
design og installasjon, til service og
support av de nyeste sikkerhets
løsningene som finnes i markedet.
Navet i våre tjenester er vårt sikkerhets
senter – hvor våre kunders sikkerhet
forvaltes og nye tjenester er i stadig
utvikling. Vi kan tilby en rekke tjenester
som fjernadministrasjon av adgangs
kontroll, kortleveranser og elektroniske
vaktrunder via kameraanlegget.
Velkommen til Stanley Security
– vi lytter til dine behov.

Et sterkt internasjonalt
sikkerhetsselskap
Etter oppkjøpet av Niscayah er nå
Stanley Security S olutions den største
elektroniske sikkerhetsleverandøren
i Europa som tilbyr innovative løsninger
innen sikkerhet. Stanley Security
Solutions er representert i 14 europeiske
land med over 6000 ansatte og
200.000 kunder, og er en del av Stanley
Black & Decker gruppen. Vårt tilbud
dekker hele sikkerhetskjeden fra analyse
og design, til installasjon og
igangkjøring, vedlikehold og daglig
forvaltning av sikkerhet, fjernservice
og fjernadministrasjon.

www.stanleysecurity.no
Telefon: 05010
salg@sbdinc.no

