VÅR VERKSAMHET

Steget före genom innovation
Securitas arbetar med globala samarbetspartners för att utveckla innovativa produkter
som till exempel bevakningssystem med stöd av förstärkt verklighet och brandutbildningar
där man använder sig av VR (virtual reality). Investeringar i teknik gör att vi kan erbjuda
tjänster som ger mervärde till våra kunder, vilket ger Securitas en ledande ställning inom
säkerhetslösningar. Vi kommer att fortsätta att leda omvandlingen av säkerhetsbranschen
genom datadriven innovation som, i linje med vår strategi, också kommer att göra oss
ledande inom intelligenta tjänster från år 2020 och framåt.
ATT FÖRUTSÄGA BROTT
De enorma mängder data som Securitas genererar och samlar in
från olika källor gör det möjligt för oss att utvecklas och gå från att
vara reaktiva till att agera proaktivt. Detta hjälper oss att leverera
bättre säkerhet till våra kunder genom att vi kan förutsäga och
förhindra brott, vilket genererar nya affärsmöjligheter. Den data vi
samlar in kan också höja vår effektivitet när det gäller vår egen
verksamhet.
SECURITAS OPERATION CENTERS
Våra 44 Securitas Operation Centers (SOC) är sambandsnaven i
vår verksamhet och hanterar över en miljon händelser per månad.
Byggnader, bilar, föremål och människor fjärrövervakas från våra
SOC. Vi erbjuder också aktiva videoövervakningstjänster där vi
verifierar och följer upp larm från smarta kameror och andra fjärrsensorer, och agerar omedelbart på onormal aktivitet utifrån realtidsdata och mänskliga beteenden.
SENSORER
Mycket av den teknik som vi ser för oss i framtiden är fortfarande
under utveckling, men utvecklingen går snabbt. Framtidens fjärrbevakning kommer att kunna göra mer än att bara registrera och
upptäcka incidenter. Den kommer också att analysera, dra slut
satser och föreslå lämpliga åtgärder. Kroppsburen teknik, smarta
kameror med inbyggd intelligens, drönare och sensorer kan
hjälpa till att ge en mer detaljerad bild av komplexa situationer
och göra det möjligt för de utbildade medarbetarna vid våra SOC
att bedöma en situation och agera på bästa sätt.

TEKNIKEN OCH VÅRA MEDARBETARE
De tekniska lösningarna blir fler, men behovet av människor och
kunskap kommer inte att minska. Morgondagens väktare kommer
att vara utrustade med sensorer som samlar in data och förbättrar
deras bevakningskapacitet. Väktarna kommer också vara uppkopplade mot varandra, mot teknik som är installerad hos kunderna och mot våra SOC i realtid, så att de kan få vägledning om
lämpligaste sättet att agera i en viss situation. Närvaron och styrkan hos våra drygt 340 000 väktare kommer att fortsätta vara en
unik konkurrensfördel för Securitas.
SKYDDA INFORMATION
I och med att Securitas investerar i allt mer avancerade elektroniska säkerhetslösningar tillkommer också ett ansvar för att man
ska kunna lita på tekniken och för att vi använder den på ett
ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att vi skyddar data som vi behandlar på våra kunders uppdrag samt data som vi behandlar avseende våra medarbetare och andra intressenter. All sådan data
som omfattar personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
lokal lag, med individens rätt till integritet i åtanke.
Securitas har policyer, processer och utbildningar för att skydda
all data, inklusive personuppgifter. Dessa har utvecklats i överensstämmelse med EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR),
som tillämpas från och med den 25 maj 2018, samt med lokala
lagar och förordningar.
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