Ponad 20 lat doświadczenia

Aktywny System Monitoringu
Dla osiedla

W związku z rosnącymi kosztami pracy proponujemy Państwu modyfikację dotychczasowej tradycyjnej
formy ochrony osiedla na Aktywny System Monitoringu (ASM). Stworzone od podstaw w naszej
agencji rozwiązanie wpisuje się w światowe trendy w ochronie - znacznie zwiększa jej skuteczność przy
utrzymaniu korzystnych opłat ponoszonych przez mieszkańców mimo wejścia w życie od 2017 r.
przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Współczesny monitoring ma mało wspólnego z podglądaniem, a więcej z
innowacyjnym zarządzaniem przetwarzanym obrazem. Nowoczesne
kamery potrafią np. same wykrywać niepożądane zachowania ludzi.
Newsweek, 27.06-3.07.2016, Marcin Cichoński, „Pod specjalnym nadzorem”

ASM to nowość w polskiej branży ochroniarskiej. Z uwagi na to, że zawsze jest indywidualnie
dostosowywany do specyfiki każdego osiedla, pozwala albo na redukcję albo nawet na całkowite
wyeliminowanie stałej obecności na obiekcie pracowników ochrony. W ich miejsce wkraczają mobilne
patrole i nowe techniczne możliwości, jakie otwiera ASM.
Aktywny System Monitoringu to nasza inwestycja, bo możemy sfinansować sprzęt i gwarantujemy
bezpłatny jego serwis nawet przez wiele lat, a Wasz zysk, bo oprócz sprzętu, który docelowo zostanie
na obiekcie, osiedle otrzymuje znacznie skuteczniejszą ochronę.

Aktywny System Monitoringu ASM
Centrum ASM

OPERATOR

kamery z dwukierunkową komunikacją głosową,
obsługa ruchu przy bramach wjazdowych i furtkach

współpraca z policją, strażą pożarną, pogotowiem
i służbami miejskimi, przedstawicielami osiedla

kontrola, obserwacja, interwencja

sekwencyjny i „na żądanie” monitoring obrazów z kamer
i sygnałów z czujników - reagowanie na nienormalne sytuacje
i zgłoszenia mieszkańców

transmisja obrazów i sygnałów
(zdublowane tory transmisyjne)

zmotoryzowany zespół
patrolowo-interwencyjny

sterowanie wejściami i szlabanami,
kontrola zamknięcia furtek i pomieszczeń, klap dymowych,
monitorowanie temperatury w węźle c.o., itp.

cykliczne patrole osiedla
niezależne od nadzoru wizyjnego ASM

UWAGA: W zależności od osiedla - jego złożoności, wielkości itp. - dostosowana będzie liczba operatorów.

Sercem ASM jest centrum operacyjne, które zarządza mobilnymi patrolami i gdzie spływają obrazy z
kamer oraz sygnały z czujników zamontowanych na osiedlu. Operatorzy ASM stale obserwują osiedle,
mogą nawiązać dwukierunkową łączność głosową z osobą, którą widzą na ekranie. ASM powiadomi
operatora, że nocą w jakimś miejscu osiedla (na zewnątrz lub np. w rowerowni) jest osoba, której nie
powinno tam być. System potrafi rozpoznać auta służb miejskich, którym zostanie otwarty szlaban,
a praca będzie nadzorowana. Powiadomi także o niedomknięciu furtki.
Zawsze znajdujące się w pobliżu mobilne patrole – oprócz wyjazdów interwencyjnych – realizują (tak jak
dotychczas pracownicy ochrony stale obecni na obiekcie) cykliczne obchody. Jest to także ważne dla
poczucia bezpieczeństwa przez samych mieszkańców, którzy po zmianie systemu ochrony nadal będą
często widzieć pracowników firmy ochroniarskiej na osiedlu.
Zaletą ASM jest to, że daną grupę obiektów chronił będzie stały zespół znający specyfikę osiedla.
Całodobowa infolinia do operatorów nadzorujących osiedle zostanie oddana do dyspozycji
mieszkańców. Z kolei do kontaktu z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub firmy
zarządzającej oddelegowany zostanie stały koordynator z uprawnieniami kierowniczymi, co przyspiesza
wdrażanie zgłaszanych uwag i sugestii.

Mieszkańcy nie zapłacą więcej
Zastosowanie ASM maksymalnie zmniejsza główne źródło
finansowych obciążeń, tj. koszty pracy, zwłaszcza po
wprowadzeniu od 2017 r. przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu. ASM pozwala utrzymać koszty ochrony na
porównywalnym poziomie sprzed zmiany.

Sprzęt i wieloletni serwis bezpłatnie
Możemy na swój koszt zamontować kamery i osprzęt ASM.
Zapewniamy bezpłatny serwis urządzeń w trakcie umowy,
nawet przez wiele lat. W czasie przerw serwisowych
ochrona na osiedlu jest zastępowana przez tradycyjnych
pracowników ochrony fizycznej.

Odpowiedzialność
Bierzemy odpowiedzialność materialną za chronione przez
ASM mienie na zasadach stosowanych w dotychczasowej
formie ochrony. Nasza agencja jest ubezpieczona,
a stosowna polisa zawsze zostanie przedstawiona do
wglądu.

Kompleksowa oferta
Agencja ochrony MEN posiada pełną koncesję MSWiA
dającą prawo do świadczenia usług bezpośredniej ochrony
fizycznej (obecność pracowników ochrony na osiedlu,
patrole, monitorowanie) oraz zabezpieczenia technicznego
(montaż i konserwacja urządzeń).

Dopasowanie
ASM jest zawsze projektowany indywidualnie dla osiedla.
Pozwala na wybór optymalnych rozwiązań z zakresu
ochrony. Uwzględniamy potrzeby i złożoność obiektu,
a także – wykorzystując wiedzę zdobytą działając od lat na
terenie Warszawy i okolic – specyfikę lokalnych zagrożeń.
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