Flexibele beveiliging
voor optimale veiligheid

VERKERK SERVICE SYSTEMEN
SLIMME TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN,
ZODAT U ZICH KUNT FOCUSSEN OP CONTINUITEIT
Uw medewerkers, bezoekers en eigendommen wilt u zo
goed mogelijk beschermen. Verkerk Service Systemen is
gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren, onderhouden en
beheren van beveiligingssystemen zoals inbraaksignalering,
cameratoezicht (CCTV) en toegangscontrole. Wij zijn met onze
integrale aanpak de ideale partner om de aanleg van deze
systemen bij uw organisatie te verzorgen.

Flexibele beveiliging voor optimale veiligheid

Doelmatig risico’s beperken
voor een beschermde omgeving
IEDERE DRIE MINUTEN VINDT IN NEDERLAND EEN INBRAAK PLAATS. NIET ALLEEN IN WONINGEN,
MAAR OOK IN BEDRIJFSPANDEN. BIJNA 40% VAN DE ONDERNEMERS KRIJGT MET INBRAAK TE MAKEN.
REDEN GENOEG OM DE RISICO’S ZOVEEL ALS MOGELIJK TE BEPERKEN. HOE GOED EN DOELMATIG
IS UW BEDRIJFSLOCATIE HIEROP VOORBEREID? DE VERKERK GROEP GEEFT ALS ERKEND BORG
BEVEILIGINGSBEDRIJF ADVIES EN LEVERT TOTAALOPLOSSINGEN OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID
ZOALS INBRAAKSIGNALERING, CAMERABEWAKING, TOEGANGSCONTROLE EN BRANDDETECTIE.

Signalering
van ongewenste gasten

Toegang controleerbaar

Ongewenste activiteiten in uw bedrijfspand of op uw
terrein? Dit dient uiteraard zo snel mogelijk gedetecteerd
te worden! Onze systemen herkennen ongewenst bezoek,
schakelen het alarm in met bijvoorbeeld een akoestisch
signaal en stellen direct de gebruiker en/of externe
alarmdienst op de hoogte om in actie te komen.
Enkele feiten en cijfers op een rij:
• 70% van de Nederlanders denkt ten onrechte dat hun
pand voldoende beveiligd is
• Een insluiper wordt niet graag gezien door camera’s
• Een insluiper neemt niet langer dan 3 minuten de moeite
om een pand of object binnen te dringen

Observeren
Camera-observatie wordt steeds vaker toegepast voor
controle en beveiliging van bedrijfspanden en terreinen.
Indien gewenst zijn beelden via een app of cloud oplossing
altijd en overal via een smartphone, tablet of computer
beschikbaar.

Fysieke bewaking bij een entree is een dure oplossing.
Met het toepassen van elektronische toegangscontrole
kan het principe ‘wie, waar, wanneer naar binnen
mag’ gemakkelijk controleerbaar worden gemaakt. Dit
niet alleen voor personen, maar ook van bijvoorbeeld
voertuigen. Hiermee krijgt een beheerder controle over
alle gewenste objecten. Hierdoor is het beheer van
mechanische sleutels en sluitplannen verleden tijd!

Security Management
Systeem
Met behulp van een Security Management Systeem wordt
het beheer van camera-observatie, inbraaksignalering,
branddetectie en toegangscontrole samengevoegd in een
geïntegreerd systeem. Op deze wijze krijgt de gebruiker
gemakkelijk beheer over de gewenste systemen en
objecten.
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