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Securitas Soluciona

Un model únic de protecció

Liderant el mercat amb una base de clients lleialsSecuritas
Soluciona se diseña a medida para cada cliente,
combinando distintos servicios
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Un model únic de protecció

Per què escollir Securitas Soluciona?

Solució escalable
i sempre actualitzada

Disseny
a mida

Securitas Soluciona és un model únic de protecció personalitzat, avançat i
sostenible que ofereix els següents avantatges.
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Servei integral i integrat

Disseny a mida

Integral perquè inclou tots els mitjans
de protecció tècnics, humans i
organitzatius necessaris. I integrat perquè
potencia les capacitats preventives,
predictives, dissuasòries, retentives i
reactives.

L’estudi previ i una anàlisi de riscos
concret de cada instal·lació permet oferir
la solució adequada per a cada cas.

Interlocutor únic
Un dels nostres experts gestionarà totes
les teves necessitats respecte a la solució
contractada.
Solució escalable i actualitzada

Serveis
de Vigilància

Solució
data-driven

Serveis
Digitals

Revisem periòdicament l’anàlisi de riscos
i evolucionem la solució oferta en funció
dels resultats.

Sense inversió inicial
El client paga una quota mensual,
en un contracte de durada
determinada.
Solución data-driven
Basada en l’anàlisi de dades per a
controlar la seva qualitat, optimitzar
processos i costos, així com ajudar a
predir possibles amenaces.

Sense inversió
inicial

Veure vídeo
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Securitas Soluciona: 8 claus per a la teva seguretat
Securitas Soluciona es dissenya a mida per a cada client, combinant diferents serveis amb
l’objectiu d’aconseguir la màxima eficiència de tots els recursos.

1
Securitas Mobile
Un concepte dinàmic de
la protecció en el qual
un vigilant realitza visites
periòdiques en diverses
instal·lacions amb la
màxima eficiència tant en
costos com en protecció
i capacitat dissuasòria.

+info
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Serveis de
vigilància remota
La combinació de
tecnologia i vigilants
altament especialitzats
permet controlar
la seguretat d’una
instal·lació de manera
remota des del SOC.
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Serveis digitals

Seguretat Electrònica

En Securitas ens
recolzem en les
noves tecnologies
per tal de millorar els
nostres serveis i cobrir
necessitats que van més
enllà de la seguretat
tradicional per protegir i
potenciar els processos
de negoci de l’Client.

Securitas té la capacitat
d’afrontar qualsevol tipus
de projecte d’instal·lació, o
manteniment monitorització
de tecnologia, tant per a
petites com grans empreses,
com reflecteixen els més de
20.000 projectes realitzats a
tot l’estat.
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Un model únic de protecció

Securitas Soluciona: 8 claus per a la teva seguretat
Securitas Soluciona es dissenya a mida per a cada client, combinant diferents serveis amb
l’objectiu d’aconseguir la màxima eficiència de tots els recursos.

5
Protecció
Contra Incendis
Comptem amb una àrea
pròpia dedicada en exclusiva
a completar la protecció
de les seves instal·lacions
amb l’estudi, disseny,
manteniment, actualització
i monitorització remota dels
seus sistemes de protecció
contra incendis que queden
integrats en la solución.
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Serveis Auxiliars

Vigilància Presencial

A través d’Servisecuritas
disposem d’una gran
varietat de perfils per
a realitzar tot tipus de
serveis que, encara
que no formin part del
“core” de l’negoci dels
nostres clients, si resulten
imprescindibles per al
seu funcionament.

Els nostres vigilants són
els gestors primaris de
les nostres solucions
de seguretat. Apostem
per la seva formació
i especialització i els
proporcionem eines digitals
que augmenten la seva
eficacia.
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Securitas
Operation Center
El SOC és el nucli central de
Securitas, on es coordinen
tots els serveis per connectar
a al personal operatiu, la
tecnologia i els processos.
Molta més que una CRA,
ofereix serveis de valor afegit,
com els socs dedicats en
exclusiva a un client.
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Securitas Soluciona

Oferta
especial Pimec

Serveis de vigilància remota

Un model únic de protecció

Remote Solution
- Serveis de vigilància remota 1 ronda remota de vigilància diària, custòdia
de claus i acuda. (*)
- Emmagatzematge temporal de les rondes SVR.
- Instal·lació sistemes electrònics de seguretat. (**)
- Connexió de sistema de seguretat al SOC de SECURITAS.

des de

398,60

€/mes

Mobile Solution
-

MOBILE, 1 ronda presencial de vigilància diària, custòdia de claus i acuda. (*)
MOBILE, Accés a el portal de l’Client, informes, incidències.
Instal·lació de sistemes electrònics de seguretat. (**)
Connexió de sistema de seguretat al SOC de SECURITAS.
Manteniment dels sistemes a TOT RISC.

des de

593,66

€/mes

Pack Solution PCI - Protecció contra incendis
Revisió anual dels Sistemes de Protecció contra Incendis segons RD 513/17 (***)
1 Revisió segons taula I i II, 3 revisions segons taula III
BASE TIPUS A MANTENIR:
-

Central de detecció d’incendis, 1.
Bateries, 2.
Detector optico de fums, 20.
Barrera de detecció de fums, 2.
Polsador d’alarma d’incendis, 3.
Sirena d’alarma d’incendis, 3.

- Grup de pressió (1 bomba principal + 1
bomba jockey), 1.
- Dipòsit d’aigua contra incendis, 1.
- Canonada i valvulería, 1.
- Extintor de pols / CO2, 8.
- Boca d’incendi equipada de 25mm /
45mm, 3.

(*) 1 Acuda a el mes sense cost, no acumulable.
(**) Consultar la descripció dels sistemas.
(***) No s’inclou les tasques de manteniment quinquennals esmentades en el RD 513/2017

des de

123,05

€/mes
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Securitas Soluciona:
espais segurs Covid
En Securitas hem orientat els nostres serveis
per preservar la salut de les persones i generar
confiança necessària per a la recuperació de
l’activitat davant els nous reptes. Oferim un
porfoli complet de solucions.
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Securitas Soluciona: espais segurs Covid

Solucions de control de
temperatura
Les solucions de mesurament
instantània de temperatura
de Securitas estan basades
en càmeres termogràfiques
capaços de mesurar, sense
necessitat de contacte, la
temperatura corporal amb un
alt grau de precisió. D’aquesta
manera, permeten detectar
persones amb símptomes
de febre en accessos i altres
zones crítiques.

Solucions de control
d’aforament i
distanciament físic

Solucions per
a la desinfecció
d’espais

Aquesta solució està basada en
Intel·ligència aritificial aplicada
a les càmeres que permeten
conèixer en tot moment i
en temps real el nombre de
persones que accedeixen
o es troben en les seves
instal·lacions. També és possible
garantir la ditancia de seguretat
entre persones en zones de
major risc d’aglomeració, com
a línies de caixes, lavabos, sales
d’espera, etc.

Securitas ofereix solucions de
desinfecció tant d’espais com
de vehicles i amb diferents
graus d’autonomia. S’empren
productes que actuen davant
de l’avirus, compleixen amb
les màximes garanties en PRL
i resulten innocus per a la salut
de les persones.
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Serveis d’intelligència
Els serveis d’intel·ligència
de Securitas ofereixen
informació valuosa, enfocada
a l’repte de l’COVID-19 per
donar context i donar suport
a la presa de decisions.
Aquesta informació abasta els
àmbits competitiu i estratègic,
l’empremta digital reputació i
la Seguretat.
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Securitas Soluciona: espais segurs Covid

Solucions
de senyalització i
abalisament

Aplicacions
de control i reserva
de llocs físics

Apps per a traçabilitat
de contactes entre
persones

És important informar i
concienzar als usuaris de
el compliment d’aquestes
mesures de seguretat. Poden
ser senyals de caràcter
informatiu com fletxes de
senyalització de rutes, cartells
d’aforament màxim o elements
de distanciament com
tanques, cons, mampares de
protecció.

adaptar-nos a la nova realitat on
el teletreball i el treball presencial
deuen coexistir. Es tracta d’una
combinació d’un sistema de
gestió i reserva dels recursos
i un sistema de monitorització
de l’estat d’ocupació d’aquests
mitjançant sensors IoT. Els
empleats poden visualitzar en una
aplicació que recursos es troben
disponibles per al seu ús, és a dir,
aquells no reservats, no ocupats i
que han estat desinfectats.

Aquesta eina ens permet
conèixer, previ consentiment,
quins han estat els moviments
de les persones dins de
les instslaciones en un
període determinat. aquesta
informació pot resultar
molt útil en cas de contagi,
podrem saber on i amb qui
va estar en contacte aquesta
persona per a realitzar una
profunda desinfecció i aplicar
quarantenes.
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Segell espai covid
protegit
El segell lliurat per entitats
certificadores de primer nivell
part de la realització d’una
auditoria, el protocol avalua
la totalitat dels aspectes que
tenen relació amb l’eficaç
prevenció de contagis per
Covid-19. Si la valoració dels
auditors és favorable, prèvia
conformitat de centre poden
fer ús de l’allò, estant sotmès
a les auditories de seguiment
periòdiques.
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Avantages de Securitas Soluciona
Perquè tu et sentis tranquil en els teus processos he instal·lacions…
Dotem al teu negoci de les mesures necessàries per minimitzar els riscos
que puguin afectar el personal, als béns oa la continuïtat de l’activitat.

… i només t’ocupis de la gestió i el control del teu negoci.
Oferim una experiència senzilla, més sostenible i eficaç en la gestió dels
teus processos i la seguretat del teu negoci.

Més información

Plaça de la Pau, s/n, Edifici WTCAP nº2, 2ª planta
08940 Cornellá de Llobregat , Barcelona
+34 93 484 16 00
info@securitas.es
www.securitas.es

