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Bescherming tegen inbraak en diefstal is van essentieel belang en onmisbaar 
voor veel bedrijven en particulieren. Rustig kunnen slapen, geen zorgen over 
een verlaten bedrijfspand en de wetenschap dat uw naaste omgeving in het oog 
gehouden wordt. Daarvoor is geen prijs te hoog. Maar zelfs de beste systemen 
bieden geen adequate bescherming als ze niet zijn aangesloten op een alarm- 
centrale.

Bij Securitas Alert Services staat u in direct verbinding met de alarmcentrale, 
de meest moderne in zijn soort. Bovendien beschikt de alarmcentrale over 
vakkundig getrainde en professionele centralisten die zorgdragen voor  
een correcte verwerking van de ontvangen alarmmeldingen. Tevens biedt 
Securitas Alert Services een breed scala aan (toegevoegde) diensten om zo 
de veiligheid van u en uw omgeving te verbeteren en/ of uw bedrijfsvoering 
te vergemakkelijken. Een veilig gevoel!

Alarmcentrale
Omdat u zonder zorgen de deur uit wilt gaan
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De alarmcentrale opereert zelfstandig en 
onafhankelijk; praktisch elk systeem of iedere 
installatie kan door uw installateur worden 
aangesloten. Nauwe contacten met de produ
centen van beveiligingsapparatuur garanderen 
dit en zorgen tevens voor een snelle integra
tie van de nieuwste ontwikkelingen.

Als iedere seconde telt
Bij het ontvangen van een alarmmelding 
achterhaalt de alarmcentrale de oorzaak van 
de melding en onderneemt direct actie. De 
centralist neemt contact op met u, een contact
persoon of een bewakingsdienst om de 
alarmmelding door te geven en te verifiëren. 
Vervolgens handelt de centralist de melding 
af volgens een eerder vastgestelde procedure 
conform de geldende wet en regelgeving en 
zal, waar nodig, de hulpdiensten inschakelen.

Vele mogelijkheden
De alarmcentrale van Securitas Alert Services 
biedt particulieren en bedrijven vele moge
lijkheden. Niet alleen verzorgen wij alarmop

volging en registratie van meldingen, ook 
kunnen wij dankzij ons Europese netwerk 
mobiele objecten in heel Europa beveiligen. 
Daarnaast hebben wij ruime ervaring met 
videosurveillance en -verificatie. 

Voordelen
Professionele diensten alarmcentrale
• monitoring, verificatie en reactie
•  videoverificatie, -bewaking en -surveillance
•  tracking & tracing van mobiele objecten

Volledig geautomatiseerde
• registratie van alarmmeldingen
•  logging (vastleggen) van telefoongesprekken
•  afhandeling van inkomende alarmmeldingen 

volgens vastgesteld protocol

Meer informatie en aanvragen
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die 
de alarmcentrale u biedt? Neemt u dan contact 
op met de afdeling Sales Support, bereikbaar 
op telefoonnummer 040285 79 85.

Securitas Alert Services bv
Spaarpot 121
5667 KW Geldrop 
T. +31 40 285 79 85
F. +31 40 286 09 13
info@alertservices.nl
www.alertservices.nl
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