Innowacyjne rozwiązania
wspierające rozwój Twojej firmy

Outsourcing stacji monitorowania


Infrastruktura zgodna z normami PN-EN 50518



Niezależność energetyczna i teletechniczna



Dedykowane, nowoczesne oprogramowanie



Możliwość integracji z innymi systemami (np. Kronos, Adinfo, Safe Star)



Pełna redundancja stosowanych rozwiązań



Własna serwerownia oraz zdalne data center



Dedykowany operator



Elastyczny system raportowania



Nowoczesne technologie

Dostęp do nowoczesnych
technologii

Infrastruktura
i zasoby

Wsparcie dla usług ochrony fizycznej
Montaż instalacji technicznych
Smart jest Partnerem a nie konkurencją dla firm ochrony. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technologii podnosimy skuteczność
tradycyjnej ochrony fizycznej.
Zapewniamy wsparcie poprzez nowatorskie usługi zgłoszeń kontrolnych,
weryfikacji itp. Zajmujemy się sprzedażą, montażem oraz konserwacją
systemów zabezpieczenia technicznego oferowanych przez wiodących
producentów. Posiadamy sieć instalatorów na terenie całego kraju.
Specjalizujemy się w systemach telewizji przemysłowej (CCTV), kontroli
dostępu (AC) oraz systemów alarmowych (SSWiN).

Doświadczony zespół
operacyjny, techniczny i IT

Dedykowany operator
dla każdego Klienta

Usługi nadzoru wideo


Usługi wideo – udostępnienie obrazów wideo z chronionych obiektów



Wsparcie i zastępowanie ochrony fizycznej usługami zdalnymi



Zastąpienie starych rozwiązań (UKF, łącza komutowane) nowymi



Dostęp przez WWW i aplikacje mobilne



Rozwój oprogramowania – umożliwienie integracji z systemami do
zarządzania przedsiębiorstwem



Automatyzacja procesu obsługi sygnałów alarmowych np. poprzez
zastosowanie IVR



Konsole techniczne – dostęp do historii sygnałów dla instalatorów
– możliwość konfiguracji obiektu

Pełne bezpieczeństwo
danych i Klientów

Zdalny dostęp do danych
i oprogramowania

eCall
To ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach
drogowych. Ecall jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej,
zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy
efektywności transportu w Europie.
Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na 31 marca 2018.

Hot Line / Call Center
Smart świadczy całodobowe usługi Hot Line oraz Call Center
(operatorzy wielojęzyczni - język polski, angielski, niemiecki i rosyjski).
Nasza oferta jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb klienta.

Elastyczny system
raportowania

Aplikacje WWW
i mobilne

Smart Monitoring to:


Niezależne centrum monitorowania (CMS).



Partner a nie konkurencja dla firm ochrony.



Infrastruktura i zasoby.



Doświadczony zespół operacyjny, techniczny i IT.



Dystrybutor		 .

Dlaczego Smart?


Utrzymanie Klientów, którzy nie wyrażą zgody na podwyżki stawek.



Wsparcie ochrony fizycznej usługami zdalnymi – wideo obchody, wideo alarmy.



Obniżenie obecnych kosztów Stacji Monitorowania oraz dyspozytorów
dyżurnych. Wartość oszczędność minimum 100 tyś. zł rocznie.



Obsługa przez Stację Monitorowania Smart sygnałów alarmowych, ppoż.,
kontroli dostępu, systemów obchodów wartowników, itp.



Świadczenie nowych usług, wsparte nowoczesnymi technologiami na
zmieniającym się rynku ochrony fizycznej.
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