
Detectie, verificatie en reactie  
dankzij actieve videobewaking. 
De juiste combinatie van 
technologie, een meldkamer en 
bewakingsagenten.  
En dat met 24/7 beschikbaarheid. 
Zo verzekert u de veiligheid van  
uw bedrijf en uw medewerkers. 

met Spot & Stop

Securitas waakt 
over uw bedrijf

Dan is Securitas de juiste partner die voor uw gemoedsrust  
zorgt, want:

Securitas maakt beveiliging eenvoudig
Het is niet nodig om zelf een security-expert te worden. Gedaan met 
bij meerdere leveranciers naar oplossingen te zoeken en meerdere 
afzonderlijke facturen te verwerken. Bij Securitas krijgt u alle 
bescherming die u nodig heeft, in één volledig pakket.

Securitas helpt u tijd en gedoe te besparen
Elke situatie is anders, de juiste beveiliging is maatwerk en vergt  
kennis van zaken. 

Onze experts beoordelen uw risico’s en selecteren de oplossingen die 
u nodig heeft. Van daaruit kunt u erop vertrouwen dat wij alle leverings-, 
installatie- en onderhoudstaken voor u regelen, zodat u zich kunt 
concentreren op uw bedrijf.

Uw bedrijf is waarschijnlijk goed verzekerd, maar de gevolgen van 
een inbraak, diefstal of vandalisme hebben vaak een behoorlijke 
impact op uw bedrijf én op uw klanten. De continuïteit van uw 
onderneming is verstoord en u kan niet de kwaliteit afleveren  
die u belooft. 

Ligt u hiervan wakker? 
- Wat als een incident de continuïteit en de reputatie van uw zaak  

in gevaar brengt?

- Wat als uw medewerkers zich onveilig voelen?

- Wat als uw zaak niet voldoet aan de richtlijnen in uw sector?

Bekijk onze  
Spot & Stop  
video



Met Spot & Stop haalt u het onderste uit de 
kan van videobewaking. Ook voor uw bedrijf!
We doen meer dan het registreren van 
videobeelden. Problemen worden preventief gespot 
dankzij intelligente camera’s. Onze operatoren in 
de meldkamer volgen live de beelden op en nemen 
passende maatregelen. Door een interventie via 
de luidspreker of het uitsturen van een mobiele 
patrouille worden problemen snel gestopt. Kortom, 
een actieve oplossing voor uw bedrijf!

Een Spot & Stop voorstel op maat  
van uw bedrijf? Dat kan!
Contacteer ons via salesSME@securitas.be

Afschrikking
Via luidsprekers spreken 
meldkameroperatoren 
de indringers direct aan. 

Target specifieke zones
De bewaking focust op de  
zone met de meeste  
waarde.

Securitas nv
Sint Lendriksborre, 3
1120 Neder-Over-Heembeek

www.securitas.be

Spot & Stop pakket 
• 2 camera’s voor detectie en verificatie 

• Luidspreker voor interventie op afstand

• 24/7 opvolging door de Securitas meldkamer

• Recorder voor opname gedurende 30 dagen

Een duidelijk budget
Eénmalige installatie € 1.000, abonnement € 240/maand

Securitas Spot & Stop

Spot bedreigingen
Intelligente camerabewaking 
analyseert grondig alle beelden. 

Stop het incident
Meldkameroperatoren sturen 
onmiddellijk een mobiele patrouille 
ter plaatse, indien nodig.

Continue opvolging 
Meldkameroperatoren monitoren continu 
de beveiliging en handhaven zo het 
gewenste veiligheidsniveau.

Controle
Als klant heeft u zelf 
toegang tot alle beelden.


