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H Εταιρεία
Η GRANDE Security Monitoring Services είναι
η νέα ονοµασία της FBI Group Security του οµίλου
των εταιρειών της AUTOMATIC ALARM SYSTEMS.
Από το 1993 πρωτοπόρα στο χώρο των 24ωρων
κέντρων λήψης σηµάτων. Με αντικείµενο εργασίας την
παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και όχι την εγκατάσταση
συστηµάτων ασφαλείας που την παρέχουν οι εκατοντάδες
αυστηρά επιλεγµένοι συνεργάτες - εγκαταστάτριες εταιρείες
- integrators συστηµάτων ασφαλείας.
Μέρα - νύχτα, 24ωρες το 24ωρο, 365 ηµέρες τον χρόνο,
µε συνέπεια, αξιοπιστία, εµπιστοσύνη, ταχύτητα,
επαγγελµατισµό, πρωτοπορία, µε νέες υπηρεσίες
και τεχνολογίες προσφέρει ασταµάτητα τις υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες της.

Προστατεύει
ότι πολυτιµότερο έχετε:
¥ Τη προσωπική και οικογενειακή

σας ασφάλεια

¥ Το σπίτι σας
¥ Τα τιµαλφή σας
¥ Την επιχείρησή σας

Με την εγγύηση που παρέχει:
¥ Η σύγχρονη τεχνολογία
¥ Η πολύχρονη εµπειρία µας
¥ Το έµπιστο προσωπικό µας
¥ Οι χιλιάδες ευχαριστηµένοι

συνδροµητές µας

¥ Το όνοµα µας

Έδρα - Εγκαταστάσεις

Το δικό σας
24ωρο Κέντρο Λήψης Σηµάτων
Συναγερµού & Μεταφοράς Εικόνας
Πρωτοπαπαδάκη 83, 11147, Γαλάτσι, Αθήνα
Τηλ. & Fax: 210.2222210 - 210.2135886
e-mail: info@grande.gr
www.grande.gr

NOIR DESIGN 210 2816661

Η έδρα του Κέντρου Λήψης Σηµάτων της GRANDE
SECURITY MONITORING SERVICES είναι στην Αθήνα
σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, ειδικά διαµορφωµένες
στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πρωτοποριακού Κέντρου
Λήψης Σηµάτων που πληροί όλες τις προδιαγραφές
συνολικής επιφάνειας 300 m2. Πρόσφατα ανακαινισµένες,
µε πλήρη θωράκιση. Με πόρτα ασφαλείας θωρακισµένη,
αλεξίσφαιρα τζάµια παντού, τοίχοι επενδυµένοι µε πλάκες
από ατσάλι, κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης και
καταγραφής σ’ όλο το κτίριο. Με κέντρο επιχειρήσεων
που πληροί όλες τις προδιαγραφές και µε πιστοποίηση
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
Μια από τις ισχυρότερες εταιρίες στον Ελλαδικό χώρο
“Strongest Companies in Greece”.

Ανθρώπινο έµψυχο δυναµικό
Με πολυάριθµο ανθρώπινο δυναµικό άρτια
εκπαιδευµένο και καταρτισµένο, µε όλα τα πιστοποιητικά
και κρατικά έγγραφα από το υπουργείο δηµόσιας τάξης,
µε πολυετή εµπειρία, µε συνεχείς αξιολογήσεις σε όλους
τους τοµείς.

grande.gr
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Σφραγίδα µέλους της GRANDE SECURITY

24 ώρες την ηµέρα
365 ηµέρες τον χρόνο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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GRANDE
Η GRANDE Security
αναλαµβάνει:
¥

Την άµεση ειδοποίηση των αστυνοµικών
αρχών, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του
σταθµού πρώτων βοηθειών, σε αντίστοιχες
περιπτώσεις ανάγκης.
¥ Την άµεση ενηµέρωση των συνδροµητών
και κάθε υπευθύνου που έχει ορισθεί από
αυτούς π.χ. άµεσης επέµβασης, συγγενικά
πρόσωπα, γείτονες κλπ.
¥ Την ενηµέρωση του εγκαταστάτη συντηρητή, σε περιπτώσεις ανίχνευσης
βλάβης ή σαµποτάζ των ελεγχόµενων
συστηµάτων ασφαλείας.
¥ Τηλεφωνικές οδηγίες - συµβουλές
για τον χειρισµό των συστηµάτων ασφαλείας
προς τους συνδροµητές της, καθ’ όλο το
24ωρο.

Η GRANDE Security
ελέγχει:

¥ Την σωστή λειτουργία των συστηµάτων
ασφαλείας των συνδροµητών της.
¥ Την τροφοδοσία ρεύµατος από το δίκτυο
πόλεως και την µπαταρία των συστηµάτων
ασφαλείας όλο το 24ωρο.
¥ Την τηλεφωνική επικοινωνία µε το
σύστηµα ασφαλείας κάθε 24 ώρες.
¥ Τον εντός προκαθορισµένων από τον
συνδροµητή χρονικών ορίων οπλισµό
και αφοπλισµό των συστηµάτων
ασφαλείας.
¥ Την ταυτότητα των χρηστών
των συστηµάτων ασφαλείας
και την ζώνη (χώρο) από την οποία
ενεργοποιείται συναγερµός.

24 ώρες την ηµέρα & 365 ηµέρες τον χρόνο

SECURITY MONITORING SERVICES
Επιπλέον ειδικές υπηρεσίες
αναλόγως εξοπλισµού και συνεννόησης:
¥
¥
¥

Άµεση Επέµβαση από δικά µας περιπολικά
Προληπτική Περιπολία
Λήψη εικόνας από τον προστατευόµενο χώρο,
για οπτική επιβεβαίωση του σήµατος συναγερµού.

¥

Λήψη σηµάτων µε χρήση GPRS - IP - Ethernet Internet - VPN - VoIP των περισσοτέρων εργοστασίων
της αγοράς, µε δυνατότητα συνεχόµενης επιτήρησης
της επικοινωνίας (on-line), ταχύτατη αποστολή
σήµατος.
¥ Πλήρης διασφάλιση λήψης σηµάτων µε την χρήση
του συστήµατος MULTIPLE WAY µε πιστοποίηση
GRADE3, EN50131 και άλλα πολλά.
¥ Έλεγχος οπλισµού & αφοπλισµού εντός
προκαθορισµένων ωραρίων λειτουργίας.

Εξοπλισµός
∆έκτες τελευταίας τεχνολογίας SURGARD SYSTEM
που µπορούν να δεχτούν όλα τα πρωτόκολλα
επικοινωνίας και όλους τους τύπους των συστηµάτων.
Η λήψη των σηµάτων µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους.
Με πολυάριθµες απλές παραδοσιακές
ψηφιακές τηλεφωνικές γραµµές ΟΤΕ PSTN
και µέσω GSM απ’ όλες τις υπάρχουσες
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
Μπορούµε να λάβουµε σήµατα
µέσω TCP/IP internet - Ethernet και GPRS
για συνεχόµενη επιτήρηση (polling)
από πάρα πολλούς οίκους συστηµάτων της αγοράς.

Ένα µάτι πάντα ανοιχτό για την ασφάλειά σας

