STANLEY Alarmcentrale biedt vanuit haar meldkamer in Amsterdam een breed pakket
aan beveiligingsdiensten. Van het ontvangen, verwerken en opvolgen van al uw alarm
meldingen, bewaking op afstand (Remote Guarding) tot videoverificatie met Live View.
Bij STANLEY nemen wij uw probleem niet aan, maar we lossen het op.

VIDEOVERIFICATIE EN LIVE VIEW
Om scherp en snel te kunnen bepalen of politie-inzet noodzakelijk is, moet een elektronische alarmmelding
eerst worden geverifieerd. Dit kan door een persoon ter plaatse, als er binnen 5 minuten meerdere zones
worden geactiveerd, maar ook door videoverificatie vanuit STANLEY Alarmcentrale. Sluit uw camerasysteem
aan op STANLEY Alarmcentrale en uw videobeelden worden samen met uw inbraak-, of overvalmeldingen
24/7 doorgezet. Onze ervaren operators beoordelen de situatie in uw pand direct. Zo kunnen de politie of
andere hulpdiensten niet alleen snel worden ingeschakeld, middels Live View kan de meldkamer van de
politie ook direct meekijken met de camerabeelden wanneer een inbraak of overval plaatsvindt. Hierdoor
is de kans op vervolgschade kleiner en criminelen weten dat zij een groter risico lopen om aangehouden te
worden.
BEWAKING OP AFSTAND
Wilt u uw huis of bedrijfspand 24 uur per dag beveiligen, dan kan bewaking op afstand een oplossing bie
den. Geavanceerde beveiligingstechnologie wordt optimaal gecombineerd met gecentraliseerd menselijk
toezicht en ingrijpen op locatie. Pas als de situatie er echt om vraagt gaan beveiligingsbeambten naar de
locatie om de daar ontstane dreiging of calamiteiten op te lossen. Efficiënter en minstens zo betrouwbaar
als de traditionele beveiligingsoplossingen.

EFFICIENTIE DOOR
INNOVATIEVE APPS EN (INTERNET)SERVICES
RAPPORTAGES
Wilt u van al uw alarmmeldingen en handelingen een duidelijke rapportage ontvangen? Per dag, per week of
per maand? Of zeker weten dat uw systeem op de afgesproken tijd wordt in- en/of uitgeschakeld? Of wilt u op
ieder gewenst moment van de dag zelf uw alarmgegevens op kunnen vragen en in kunnen zien? Een aansluiting
op STANLEY Alarmcentrale maakt het mogelijk.

INNOVATIEVE APPS
Naast alle technische mogelijkheden voor de ontvangst van alle
gangbare alarmprotocollen biedt STANLEY Alarmcentrale ook
diverse apps en internetservices, waaronder STANLEY Mobile en
de STANLEY Guard app.

STANLEY Mobile
U zit niet altijd achter uw PC. Maar u wilt wel 24/7 de status
van uw alarmsysteem kunnen bekijken. Daarom biedt STANLEY
Alarmcentrale sinds kort de STANLEY Mobile app. Met STANLEY
Mobile kunnen actiepatronen en alarmafhandelingen worden
gevolgd en kunt u zelf uw schakeltijden wijzigen.

STANLEY Guard
STANLEY Guard helpt bij het beschermen van potentieel kwetsbare
mensen. Bijvoorbeeld medewerkers die veel alleen werken,
tijdens nachtdiensten of op verlaten werkplekken. STANLEY gaat
hiermee verder dan het beschermen van (bedrijfs)locaties en
waardevolle bezittingen. De smartphone app beschermt u, uw
werknemers en uw naasten. Op het werk, thuis en daarbuiten.
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