
Wsparcie usług ochrony fizycznej



Co oferujemy

 Utrzymanie Klientów, którzy nie wyrażają zgody na podwyżki 
stawki za usługi ochrony fizycznej  

 Utrzymanie dotychczasowego poziomu kosztów ochrony 
wspartych nowymi rozwiązaniami

 Zwiększenie marży ochrony fizycznej usługami zdalnymi 

 Obniżenie obecnych kosztów Stacji Monitorowania/dyspozytora 
dyżurnego od 30% do 50% kosztów miesięcznych – oszczędność nawet 

100 tys. zł rocznie 

 Możliwość konkurowania nowymi usługami na
zmieniającym się rynku ochrony fizycznej 

 Dedykowany operator dla każdego Klienta 

 Pełne bezpieczeństwo danych i Klientów

 Aplikacje www i mobilne

 Nowoczesne technologie i usługi oraz zdalny dostęp



Smart Monitoring – o nas 

 Niezależne Centrum Monitorowania 

 Nowoczesne technologie i usługi

 Doświadczony zespół operacyjny, techniczny, IT

 Infrastruktura zgodna z normami PN-EN 50518 

 własna serwerownia

 zdalne data center

 pełna redundancja stosowanych rozwiązań 

 niezależność energetyczna i teletechniczna

 Dedykowane, nowoczesne oprogramowanie 

 SUFO

 Możliwość integracji z obecnie stosowanymi systemami



CCTV

Intrusion Audio/VoIP

Fire

Intercoms

Acess Control

BMS

Zakres świadczonych usług. Rodzaje systemów. 
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Wideo obchody 

Wideo weryfikacja 

Wideo alarmy

Analityka alarmowa

Autoryzacja osób i pojazdów  

GPS 

Monitorowanie pojazdów 

Systemy

przeciwpożarowe 

Komunikacja

głosowa 

Intercomy 

Usługi Consierge

Zdalne recepcje 

Kontrola dostępu 

Zaawansowana

automatyka 

budynków 

Obsługa przez www

Aplikacje mobilne 

Ochrona fizyczna 

Zgłoszenia kontrolne

Usługi dyspozytorskie Monitorowanie:

systemów alarmowych, dzieci, 

osób starszych, pracowników 

(active guard, track)   



PSIM – Physical Security Information Management 
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Inteligentne 

scenariusze 

i procedury 

postępowania

Business 

Inteligence
- raportowanie 

- zarządzanie 

- analiza

Zdalny dostęp www

Aplikacje mobilne 
Pełna 

kontrola 

Szeroki zakres 

systemów 

Prosta i intuicyjna 

konfiguracja 
Szybka  

konfiguracja

Ujednolicenie 

interfejsu. 

Integrujemy 

kilka systemów 

od różnych 

dostawców

Zarządzanie  

Alarmami

Oszczędności 



Alarm Video 
Verification

Remote
Guard Tour

Lone Worker
SupervisionSupervised

Access Control

Remote
Concierge

Program wspierający ochronę fizyczną 

 platforma do zdalnych usług wideo
 skalowalność 
 otwarta – możliwa integracja rejestratorów i kamer wielu dostawców 
 zdefiniowane typy usług wspierających ochronę fizyczną
 wideo obchody, weryfikacja wizyjna, zdalna kontrola dostępu

 Niższe koszty operacyjne - zmiejszenie ilości fałszywych alarmów

 Intuicyjność - błyskawiczne wdrożenie i szkolenie operatorów

 Stały rozwój - platforma otwarta, integralność
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LOTNISKA FINANSE I 

BANKOWOŚĆ

MIASTA

(SMART CITY)

SZKOŁY I EDUKACJA

OBIEKTY 

KRYTYCZNE

LOGISTYKA STADIONY TECHNIKA

ZDROWIE TRANSPORT SPRZEDAŻ STACJE 

MONITOROWANIA 

ALARMÓW

Zastosowanie – segmenty rynku 



Partnerzy 
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Centrum Monitorowania Smart 



Modele współpracy 
1. Wdrożenie softu Agora

Obsługa realizowana przez Klienta w lokalnej Stacji Monitorowania: 

a. obsługa na serwerach Smart – rozliczenie per obiekt

b. dedykowane wdrożenie u Klienta 

2. Monitorowanie obiektów w dotychczasowym modelu.

Obsługa nowych rozwiązań w Centrum Monitorowania Smart (usługi wideo, p.poż, 

kontrola dostępu, komunikacja głosowa z obiektem, automatyka budynków, monitoring pojazdów 
GPS, usługi Consierge) 

3. Pełna realizacja usług w Centrum Monitorowania Smart:

 Outsourcing operatora stacji monitorowania / dyspozytora dyżurnego 

 Obsługa systemów alarmowych

 Ochrona fizyczna - zgłoszenia kontrolne, usługi dyspozytorskie, weryfikacja 

 Zdalna pomoc techniczna

 Wideo recepcje, zdalny portier

 Patrolowanie, asysty

 Autoryzacja osób i pojazdów (kontrola dostępu)

 Monitorowanie pojazdów i osób (active guard, active track)



Podsumowanie

 Niezależne Centrum Monitorowania w nowoczesnej infrastrukturze

 Ograniczenie kosztów ochrony fizycznej 

 Dostęp do najnowszych technologii – nowe usługi 

 Elastyczny model współpracy

 Obniżenie kosztów funkcjonowania – rozliczenie w modelu „per obiekt”

 Najwyższe standardy bezpieczeństwa i procedur, pod nadzorem 

doświadczonego zespołu



Dziękujemy

Kontakt:
Smart Monitoring Sp. z o.o. 
25-345 Kielce, ul. Szczecińska 34

Tel. 506 648 701
@: biuro@smart-monitoring.pl 


