


NOWOŚĆ NA RYNKU OCHRONY

W cenie usługi ochrony fizycznej oferujemy:

o   Innowacyjny System Zarządzania Obiektem      

AdminPRO System.

o   W skład systemu wchodzi tablet z  

nieograniczonym dostępem do internetu

zintegrowany z aplikacją AdminPRO.

Oferta skierowna do:

o  Administratorów,

o  Zarządców Nieruchomości,

o  Członków Zarządów Wspólnot
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W skład aplikacji AdminPRO wchodzą m.in.:

1. + na bieżąco aktualizowany grafik pracy 

Agentów Ochrony,

2. + mapa z rozmieszczeniem oraz opisem 

punktów kontrolnych,

3. + dokumenty dot. chronionego obiektu 

(Umowa, Instrukcja Ochrony, Zakres 

Obowiązków Agenta Ochrony, 

Karty Szkoleń itp.)

4. + dane dotyczące płatności (faktury online)

ADMIN CHAT       miejsce na wymianę uwag dotyczących bezpieczeństwa obiektu,

ADMIN UPDATE  bieżące raporty z obchodów obiektu (w kalendarzu godzinnym), 

rejestrowane są tu najważniejsze wydarzenia mające miejsce na 

chronionym obiekcie

MESSENGER       możliwość łatwej, bezpośredniej komunikacji z Agentami Ochrony na 

obiekcie za pomocą specjalnej bramki sms-owej,

VIDEO PLAYER   umieszczane tu są zapiski z kamer  dotyczące interesującego zdarzenia, 

w które macie Państwo wgląd nie wychodząc z biura,



System AdminPRO umożliwia bieżący i pełny nadzór nad zarządzanym 

obiektem bez konieczności wychodzenia z biura.

Oszczędność czasu, optymalizacja kosztów i pełna informacja zawsze wtedy, gdy jest 

potrzebna - to w największym skrócie korzyści z zastosowania AdminPRO System.



JAKO JEDYNI W POLSCE W CENIE USŁUGI  OCHRONY FIZYCZNEJ OFERUJEMY SZEREG 

INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ:

System AdminPRO – w ramach usługi ochrony fizycznej oferujemy nowatorskie

narzędzie: AdminPRO System, które umożliwia pełne i bieżące zarządzanie chronionym

obiektem. W skład systemu wchodzi tablet z nieograniczonym dostępem do internetu wraz

z aplikacją AdminPRO.

Profesjonalny System Szkoleń – każda nowa zmiana Agentów Ochrony jest przez 12

godzin szkolona w docelowym miejscu pracy przez naszego Koordynatora Ds. Szkoleń (w

tym czasie poznaje specyfikę obiektu, procedury itp.). Tym samym gwarantujemy

profesjonalizm oraz pełne przeszkolenie naszych pracowników.

Realny System Motywacyjny – pod koniec każdego miesiąca wszyscy Agenci Ochrony

są oceniani przez Zleceniodawcę w skali 1-5 (poprzez aplikację AdminPRO). Na tej

podstawie dwóm najlepszym Agentom Ochrony przyznajemy nagrody pieniężne. System

ten daje Państwu możliwość bezpośredniej oceny oraz motywacji pracowników.

Uproszczone Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych – proponujemy

zadośćuczynienie z własnych środków (jeżeli szkoda nastąpiła z nienależytego

wykonywania obowiązków) lub polisy ubezpieczeniowej (PZU).

DLACZEGO MY ?



Zachęcamy do spotkania z naszym konsultantem w celu prezentacji praktycznego zastosowania

Systemu AdminPRO. Po spotkaniu zyskacie Państwo szereg informacji dotyczących

najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie ochrony osób i mienia. Jeżeli będziecie Państwo

zainteresowani skorzystaniem z naszych usług to zostanie również ustalony termin kolejnego

spotkania oraz wizji obiektu. Na podstawie zebranych informacji w krótkim czasie otrzymacie

Państwo wycenę, usługa ochrony osób i mienia może zostać rozpoczęta w ciągu kilku

najbliższych dni .
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