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Jakość
musi kosztować
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA i W dobie cyfiyzacji, rozwoju

nowych
technologii przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po nowoczesne
rozwiązania wspomagające bezpieczeństwo i kontrolę swojego biznesu.
Branża ochrony osób i mienia proponuje innowacyjne usługi
sprzyjające podniesieniu poziomu bezpieczeństwa Nie zawsze jednak
" są one wykorzystywane ze względu na koszty.

S

ytuacja na polskim
rynku ochrony jest
trudna ze względu
na silną presję ceno
wą. Klienci w dobie
kryzysu szukają oszczędności
i obcinają koszty znajdujące się
poza ich podstawową działal
nością gospodarczą, w tym tak
że wydatki na ochronę. Przed
siębiorstwa oczekują od swoich
dostawców działań optymali
zujących koszty, ajednocześnie
chcą zachować jakość usług.
Tymczasem przy obecnym po
ziomie stawek za usługi ochro
ny pogodzenie obu tych ele
mentów nie jest możliwe. Kolej
nym negatywnym zjawiskiem
związanym z niską ceną jest sy
tuacja w sektorze zamówień
publicznych, gdzie dominują
przetargi rozstrzygane w nie
mal 100 proc. w oparciu o kry
terium ceny - mówi Mirosław
Greber, prezes zarządu Impel
Security Polska Sp. z o.o.
Jedną z podstawowych war
tości w branży usług ochroniar
skich jest bezpieczeństwo. Zda
niem właścicieli tego typu firm
stawki obowiązujące obecnie
na rynku nie pozwalają
na świadczenie usług na właści
wym poziomie.
- Realizacja usługi za najniż
szą cenę nie gwarantuje klien
towi odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa, a nam jako
usługodawcom nie zapewnia
właściwej satysfakcji z jej wyko
nania. Świadczenie usług
ochrony na należytym pozio
mie wymaga profesjonalnego
podejścia, czyli wykorzystania
zaawansowanych rozwiązań

i zatrudnienia kompetentnych zarządczych wdrożonego syste
pracowników - mówi Greber. mu bezpieczeństwa. - Nowo
czesne technologie mają wpływ
na poprawę jakości wykonywa
Wykorzystują
nych usług oraz faktycznie
nowoczesne
zwiększają poziom bezpieczeń
technologie
stwa. Wraz z zainstalowaniem
innowacyjnych
systemów
Firmy ochroniarskie stawiają ochrony mienia automatyzacji
dziś na innowacyjność i za ulegają również procesy kontro
awansowane technologie, dzię lne w danej firmie, szczególnie
ki którym mogą zaproponować w branży produkcyjnej, logi
kompleksowe usługi z zakresu stycznej czy budowlanej. Zain
szeroko pojętego bezpieczeń stalowane systemy wizyjne peł
stwa. Jedną z nich jest usługa nią także rolę prewencyjną. Bar
Safety Plus oferowana przez dziej kompletny i szczelniej szy
Impel Security Polska, która po system ochrony pozwala klien
lega na wsparciu pracy pracow towi na oszczędności - dodaje
ników ochrony systemami tech prezes.
nicznymi. W tradycyjnej usłu
dze fizycznej ochrony mienia
pracownik zaangażowany jest
Niezastąpiony
w wykonywanie szeregu pro
ochroniarz
stych czynności, jak dystrybu
cja kluczy czy wydawanie prze
Rozwiązania
stosowane
pustek. W koncepcji Safety Plus przez firmy ochroniarskie są
czynności te są automatycznie dostosowywane do potrzeb
realizowane przez systemy kon konkretnego klienta i do specy
troli dostępu, elektroniczną fiki danego obiektu. Jednak na
książkę wejść i wyjść czy depo wet najbardziej zaawansowane
zytariusze kluczy. Ponadto pra urządzenia nie zastąpią kom
cownicy korzystają m. in. z sys petentnego pracownika ochro
temów CCTV (zespół współpra ny. Praca ze zintegrowanymi
cujących urządzeń do odbioru, systemami
bezpieczeństwa,
przetwarzania, przekazywania analiza i zarządzanie danymi
oraz archiwizacji i wyświetlania wymaga wysokich umiejętno
obrazu oraz dźwięku w obiek ści i doświadczenia. - Dlatego
tach monitorowanych - red.) też operatorzy Safety Plus od
i monitoringu wizyjnego, z łącz bywają cykliczne szkolenia
ności radiowej, z systemów z obsługi i funkcjonowania
przeciwpożarowych i alarmo technicznych systemów ochro
wych oraz z monitoringu GPS. ny. Rozwój technologii jest pro
Wszystkie aplikacje w Safety cesem dynamicznym i równo
Plus dostępne są także na urzą legle do tego muszą się rozwijać
dzenia mobilne, dzięki czemu kompetencje personelu obsłu
klienci uzyskują dostęp on-line gującego nowoczesne systemy do szeregu informacji i funkcji dodaje.
—a.u.

