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Protectomatic   Väktarlösning
Väktare, Protectomatic och trygghet

Protectomatic , dynamisk rondering och väktarservice
Dagens och gårdagens väktartjänster är ej speciellt tilltalande för kunden då de ej ger det skydd som

förväntas och de är dyra och osäkra. Notståndarna vet ofta när väktaren kommer om han kommer

överhuvudtaget och anpassar sig efter detta. De som rör sig i området känner sig otrygga då de sällan

ser väktaren och mest oroas av buset. Falsklarm är vanliga så varför åka mentaliteten tar lätt över .

Protectomatic TSL totalsäkerketslösning kan med sin totala koll på vad som sker lätt samarbeta med en

patrullerande väktare. I detta fall länkas väktaren till nätverket så att alla larm går till väktaren men vi

lägger även till en annan viktig faktor då våra givare  även rapporterar behörig aktivitet och då tar väktaren

en sväng förbi för att hälsa  och kolla läget. Detta ger trygghet. Kopplar vi även in skalgivare som registrerar

annat av intresse i närområdet så kan väktaren åka över och kolla vilken som rör sig utanför området.

Detta gillar en buset och då väljer den en annan plats utan Protectomatic med väktarinterface.

Kort om Protectomatic hoplänkad med väktarservice
* Dynamisk rondering med en väktare som åker dit det händer något och ej där det ej händer

något

* Levande larminterface där väktaren under sin rondering kommunicerar med larmsystemet

* Väktarens lägen loggas och är känt via ledningscentralen hela tiden

* Bildlagring och ljudlagring av vad som sker ger bra rättsläge för väktaren

* Insamlade data kan länkas till polisen inklusive bildinformation

* ISO 9000 tänkande i kvalitetssäkring, rapportgenerator för snygg presentation av utfört arbete
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Varför Protectomatic som TSL för kvalificerade kunder
Protectomatic är ett unikt koncept från Laseroptronix. Finessen är blandningen av en detektering av att

något är där i kombination med att se ID på vem som är där. Militärerna har IK system /

igenkänningssystem för att ej skada egna och detta är lite snarlikt detta. Ny teknik har gjort att vi nu kan

läsa ID på korten på över 500 meter vilket gör att detta blir en praktisk lösning.

Via nya grepp så har vi även en mycket speciell möjlighet att låsa kortet till bäraren. Har någon lånat ett

korrekt kort så fungerar detta kort ej då personen är fel. I detta läge går larmet. Lösningen är enkel och

smidig och mycket säker.

Protectomatic har ovanligt smarta detektorer som har en del egenskaper likt att se hur många som

finns i området och då söka flera ID kort samtidigt. Ser vi tre rörelser så bör vi ha 3 st korrekta ID kort.

Annars är det larm. Vi kan läsa många kort simultant. Korten kan även maskeras i utrustning i området

och om denna skulle börja flytta på sig så larmar vi för detta.

Smarta sensorer ger färre fellarm men de förekommer alltid . Vår lösning är en kamera som direkt med

larmet sänder en bild av vad som orsakade larmet.

Protectomatic behöver ej hanteras som andra larm där någon måste aktivera larmet och stänga av det.

Här händer mycket som ger felutryckningar och problem. Larmet är alltid på dygnet runt. Det enda som

larmar är de som ej får vara i området. Enkelt och smidigt.

Protectomatic är nätverksuppbyggt med standardkomponenter. Detta är enkelt och mycket kan vara

trådlöst vilket reducerar kostnaderna. Standardsaker kostar mindre  och är väl testade. Webbinterface

medger anslutning via internet. Det medger även kommunikation med portabla enheter likt fordon eller

fotgängare. Nya teletjänster har gjort detta okomplicerat och prisvärt.



Protectomatic visionen för väkteri och trygghet

Vi ser detta som en möjlighet att förnya och förädla väkteri och säkerhetsbranchen. Gårdagens lösning

har gjort att nästan alla kunderna tröttnat på resultatet och önskar något nytt och bättre.

Protectomatic ger en del av lösningarna på en bättre funktion och trygghet. Detta räcker långt men

ibland så vill även kunden ha en väktare av något slag som rör sig i området. En patrull med ögon är

alltid ett aktivt störelement för att få lugn och ro i området.

Väktare på plats medan busarna planerar inbrottet jagar bort dom till en lugnare plats. Detta är det

bästa för kunden som slapp skadan. Buser drar någon annan stanns.

Väktare som rör sig och visar sig för personalen stärker tryggheten. De skall synas och ej sitta och fika

någon stanns  iväntan på larm.

Autologgning av väktarens rörelser sparar en del trassel som dagens teknik kräver. Här sker allt

automatiskt och inte ens väktaren vet var sebnsorerna som loggar ronderingen finns. Det finns en

generell rond med platser som skall besökas men denna är flexibel och eventstyrd. Väktaren skall vara

på rätt plats vid rätt tid.

ISO 9002 kvalitetsäkring med snygga klara automatiskt genererade dokument kan lätt erbjudas för

kunden och vaktbolaget. Personalens insats kan valideras mera noga och finslipas i detalj.

Dynamisk rondering ger stora fördelar men kräver en lösning som Protectomatic för att det skall bli bra

i slutänden. Protectomatic behöver ibland det extra som en alert väktare kan erbjuda. Läggs detta ihop

så bli det vad många kunder söker.

Protectomatic finns idag i delar som sätts ihop som ett Lego med byggklotsar. Detta förenklar och

förbilligar.

Intrång på 200 meters avstånd

mitt i natten i nästan totalt mörker.

Laserkameran är oslagbar i att

hitta besökare nattetid i svåra och

krångliga miljöer.

Kamerans 3 dimensionella

bettende gör att den kan se

former mera än färgskalor som

nästan ej existerar på natten.

Alternativa lösningar vi använder

är laserradarsystem som kan se

personer över större ytor



Protectomatic garage situation

Bilden visar ett garage eller liknande. Blå fyrkanter är kamerasystem i nätverk Blå cirklar är IR detektorer

som känner av rörelser. Dörren kar en Fälteffektgivare som känner om någon bökar med dörren eller

känner om den är öppen utan att komma in. Allt trådlöst i lokalen.

Det finns en dold central som håller reda på allt. Denna har en trådlös ingång för den grå väktarpatrullbilen

som står på gatan.  Via närverket kan väktaren i bilen se alla kamera bilderna. Bilden som togs när

detektorn larmade är redan skickad så fort något larmade så den har väktaren redan. Den ligger även

i den central som finns centralt för hela systemet.

Bilen kan länka trådlöst på 100-200 meters avstånd så detta kan vara rätt diskter om så önskas. Här

kan väktaren sitta i bilen och kolla läget via kameror och vad som spelats in tidigare. Han behöver ej

lämna bilen vilket i vissa lägen kan vara det bästa. Han kan kontakta polisen om det behövs och  ge en

rapport med bilder och annan information som lagrats direkt på platsen.

Husägarens platskontor har med fördel central datorn i detta system och även de kan kolla vad som

hänt. Allt finns snyggt lagrat och en rapportgenerator kan printa en rapport på ett papper om så önskas.

Kostnadsbilden för en installation är förmodligen  billigare än andra larmsystem av äldre design. Då

ingår ej de funktioner som Protectomatic erbjuder.

Patrullbil för väktare med

kommunikationsutrustning



Bevakning av industriområde som ett exempel
Ritingen visar ett industriområde som är inhägnat. De olika färgerna visar olika zoner med olika

tillträdeskrav. Alla som vistas innanför stängslet skall ha ett ID kort som visar behörighet och ägarens

ID.

Ringarna visar detektorer som känner av rörelser och varje detektor har en ID kortsläsare med

överlappande läsområde som vid detektering av rörelse reagerar och beordrar koll av identiteten. Om

detta ej stämmer går larmet och detta backas upp med en bild av vad som påverkade detektorn.

Detta går trådlöst till väktaren som då kan fatta beslut vad att göra

Det sitter även detektorer som känner av utanför området och dessa reläas som mjukt larm till vakten.

Har han tid så kör han över och kollar vad detta är i preventivt syfte. Detta stör buset. Vakna väktare

gör att buset flyttar till någon som ej  har detta skydd.

Rör sig folk inne i området så ger det en aktivitetsrapport och då kan väktaren veta vad som sker i

bevakningsområdet. Om tid finns så kan har då ta en sväng förbi och kolla läget och synas. Då känner

kunden trygghet + bra service.

Väktaren får rapportering direkt i bilen via 3G eller GPRS telefoni. Han har bildinformation direkt i

bilen om vad som inträffat. Väktaren bär ett Protectomatic ID kort och via detta så loggas även närvaron

i de bevakade objekten och denna kan skickas vidare till centralen. Alla rörelser loggas så efter

avslutat pass så finns körväg och aktiviteter med klockslag automatiskt inlagrat.

Väktaren har även en direkt larmfunktion till centralen och han skulle få problem. Detta ger stöd och

skydd och håller givetvis buset borta.

Alla polisiära detaljer finns lagrat i bild , ljus och klockslag. Här finns allt som kan förklara vad som

skedde och personalen har skydd och stöd av sanningen.

Typisky industriområde men staket runt. Olika färger kräver olika behörighet. Ingen kan röra sig i området

utan att passera cirklarna som är detektorernas sökområden. Pilar visar kamerasystem som triggar för

rörelser



Protectomatic i kort
Protectomatic konceptet medger en totalsäkerhetslösning för garage och källarutrymmen. Lösningen

är baserad på en ny typ av ID kort som måste bäras av alla som får vistas i området och systemet kan

sortera fram alla som ej har detta kort. Detektorer + kortläsare kan läsa ID och detektera rörelser

samordnat på stora avstånd varvid alla utan behörighet kan  plockas fram och aktivera larm eller annan

åtgärd. Alla korten är personliga och spårbara och kan vid missbruk lätt deaktiveras.

Rörelser och händelser kan loggas och kameraövervakas så att allt som inträffar kan bestämmas till ett

specifikt kort och därför kan då lätt en ansvarig spåras eller låsas till alla händelser. Om alla bus kan

låsas till en ansvarig person så ger detta avsevärt  mer disciplin. Då reduceras problemen högst väsentligt

Systemet består av följande saker

* Detektorer med inbyggd ID kortsläsare. Denna unika kombinationsdetektor kan se rörelser

och via ID kortet identifiera rörelsen. Inget kort lika med alarm och dokumentering av händelsen.

Vissa av modellerna klarar av flera personer i synfältet och amtidig koll av allt på en gång.

* Personliga ID kort .   Varje behörig skall ha ett kvitterat eget kort. Alla rörelser i det övervakade

området kan länkas till kortet. Via kamerasystem kan även bilder länkas till kortet. Räckvidden är

mellan 20-200 meter beroende på typ av kort och läsare.

* Centralenhet Varje system har en central PC som övervakar och loggar allt som händer. Allt

är baserat på ett vanligt nätverk som kan vara kabelbaserat eller trådlöst. Detektorerna kan täcka

kvadratkilometer i yta.

* Kameraövervakning Det kan sitta kamerasystem som initieras av detektorerna eller på

kommando. De ligger i nätverket och bilderna kan lagras i datorn.

* Belysningsteknik Bus och mörker är vänner. Vi har unika belysningslösningar med upp till 100

000 timmars livslängd och mycket  bra verkningsgrad. Dessa kan arrangeras så omgivningen får

en bra trevnad och är snyggt. Samtidigt  ger det starka ljuset trygghet och jagar iväg buset.

* Mobil enhet som kan läsa och styra systemet För bilmontage och för fotgängare så har vi

en terminallösning som kan styra och kontrollera systemet. Denna kan ej radera lagrad information

i det centrala systemet.

* Centralenhet Centralenhet som styr hela vaktbolagets aktiviteter. Här lagras allt och har kan

allt styras.

* Patrullhundskamera I vissa fall kan en hund vara  det bästa att söka igenom området. Huden

kan ha en trådlös kamera med mikrofon och släpps och kollar av området. Bilderna kan lagras.

Hundens aktivitet loggas. Busar som gömmer sig filmas + upptäcks. Räckvidden kan vara där

bara mobilen fungerar.
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