Pontos, ésszerű, szakszerű
védelmi megoldások.

Minden rendben.

www.justisec.hu
www.poseidonsystem.hu

A kiskereskedelmi leltárhiány csökkentése:
komplex vagyonvédelem,
őrzés-védelem

Ipari objektumvédelem
Bár az objektumvédelem tűnik a legegyszerűbbnek a vagyonvédelmi tevékenységek között,
valójában a legösszetettebb feladatrendszert
tartalmazza. Az objektumvédelem kategóriáiba
sorolhatók a legelterjedtebb és mindenki számára ismert, klasszikus, élőerős őrzésre épülő
vagyonvédelmi tevékenységek. Vagyonőrökkel
irodaházak recepcióin, gyárak, üzemek teher- és
személyportáin, valamint egyéb telephelyek kapuinál is találkozhatunk, egyszóval mindenhol,
ahol az értékek védelmét vagyonvédelemmel is
szükséges támogatni, illetve ahol gondoskodni
kell a környezet biztonságáról.

A Justice Security által védett kiskereskedelmi egységekben a leltárhiány a hazai, iparági
átlag ötödére (!) csökkent.
Hihetetlenül hangzik? Tegyen minket próbára!
Szívesen bemutatjuk, mit tudunk és hogyan.
Az eredmények alapja a cégünk által kidolgozott
Complex Store Security Solution (CSS), amely
a kiskereskedelmi üzletek költséghatékony
vagyonvédelmi rendszerét takarja.
Ez magában foglalja az adott kereskedelmi
vállalat logisztikai központjába irányuló árubeérkeztetéstől kezdve, a kiszállításon át, a vásárlók részére történő eladásig a teljes folyamat
felügyeletét, és az ehhez szükséges komplex
biztonságtechnikai háttér megvalósítását is.

Fontos, hogy az objektumvédelmi szolgáltatásokhoz olyan emberi erőforrás párosuljon,
amely szakszerűen, az előírásoknak megfelelően és hatékonyan lép fel a helyszínen, ha arra
szükség van. Ezzel a felelősség bizonyos részét
is átvállalja a megbízótól.

Áruházi vagyonvédelem,
áruvédelem
A CSS az áruházi vagyonvédelem egységes
rendszere, így az élőerőhöz kapcsolódó valamennyi tevékenységet, a vezetési, irányítási,
ellenőrzési funkciókat és nem utolsósorban a
biztonságtechnikai rendszereket is magában
foglalja.

Formaruhás vagyonőreink megjelenésükkel,
tevékenységükkel és magatartásukkal társaságunk üzletfilozófiáját és minőség iránti elkötelezettségét is tükrözik, valamint részesei a
bizalomépítésnek. Továbbá az adott területen
ők az illetékes személyek, akik egy esetleges
probléma esetén segítséget nyújthatnak, illetve intézkedéskor a kellő tekintéllyel képviselik
a megbízót.

Rendszerünk segítségével nemcsak a leltárhiány csökkenthető, hanem az őrzési idő is
megfeleződhet.
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Őrzés-védelem

Objektumvédelem esetén – egy mélyreható
és precíz biztonsági audit végrehajtása után –
jellemzően a következő tevékenységeket
látjuk el szolgáltatásunk keretén belül:
3 személyek, gépjárművek hagyományos
és központi számítógépes rendszer
alkalmazásával történő ki- és beléptetése
3 csomagok és ruházat átvizsgálása
3 szállítmányok, rakományok tételes ellenőrzése
3 árukészletek időszakos ellenőrzése
3 selejtezési feladatok végrehajtása
3 magánterületre belépő gépkocsik vezetőinek
alkoholos szondáztatása
3 recepciós feladatok ellátása
3 belső és külső járőrözési feladatok végzése
3 továbbá olyan komplex feladatokat is
elvégezhet a biztonsági szolgálat, amely
a belső területek ellenőrzésén át, a veszélyes
gépek közelében munkát végzők ellenőrzéséig is terjedhet.

Logisztikai központok
és járműkövetés

Flottafelügyelet,
flottakövetés, központi
ügyeleti szolgálat

Költséghatékony védelmi koncepciónk kialakítása során mindig figyelembe vesszük, hogy a
raktárak, logisztikai központok viszonylag nagy
alapterületű, jelentős teherforgalmat, valamint
látogatói forgalmat lebonyolító létesítmények,
melyeket technikai eszközök és humán erő megfelelő kombinálásával lehet hatékonyan védeni.

A flottafelügyelet nagy értékű, európai szállítmányok 24 órás, online, műholdas helymeghatározó rendszeren keresztül történő nyomon
követése, ellenőrzése, biztosítása az indulástól
a célállomásig.

A telephelyek kerítés-, valamint a raktárépületek
külső védelmét szakembergárdánk által megtervezett, megbízható, intelligens technikai eszközök telepítésével biztosítjuk.

A flottafelügyeletet egy – speciálisan erre a
célra kifejlesztett – számítógépes szoftver
segítségével látjuk el, amely nyilvántartja az
aktív, fuvart teljesítő tehergépjárműveket, és
megjeleníti azokat egy térképes felületen.

Őrzés-védelem

A gépjárművekbe szerelt riasztórendszerek
előre meghatározott események (pl. raktérajtó
nyitása, letérés a kijelölt útvonalról stb.) bekövetkeztekor aktiválódnak. A felügyeletet ellátó
diszpécsereink reagálnak a riasztásra. Elsőként
feltárják a riasztás okát, majd ezt követően a
meghatározott intézkedési protokollok szerint
járnak el. Az azonnali intézkedések foganatosítása mellett, melyek segítségével már több,
folyamatban lévő bűncselekményt sikerült félbeszakítanunk, a rendszer a megelőzés terén a
legsikeresebb.

Szállítmánykísérés
Biztonságtechnikai eszközök alkalmazásával
az élőerős szolgálat létszáma optimalizálható.
A szakmailag képzett és irányított őrszolgálat
a portaszolgálaton kívül, technikai diszpécserszolgálatot is ellát, ezáltal felügyeli az objektumot, ellenőrzi és nyomon követi a területre
belépő személyeket, gépjárműveket.

A Justice Security Kft. – a komplex vagyonvédelmi megoldások szolgáltatójaként – szállítmánykíséréssel kapcsolatos feladatokat is
ellát. Speciális képzésben részesült, évtizedes
operatív tapasztalatokkal rendelkező munkatársaink kísérik partnereink belföldi és külföldi
szállítmányait (értékes iratait, eszközeit, termékeit) a biztonságos célba jutásig.

A technikai eszközök további felhasználási területei a szállítmányozás során is fontosak lehetnek. Szállítmányok nyomon követése céljából
sűrűn alkalmazott módszer a GPS-alapú nyomkövetés, illetve az egyéb, elektronikai védelmi
eszközök használata, mint például a speciális
GPS-antennával és térképfelületen nyomon
követhető, szabotázsvédelemmel ellátott lakat,
a WatchLock.

Gyakorlott szakembereink a legoptimálisabb útvonal kijelölésében, megtervezésében is segítik
megbízóinkat. A legmodernebb fedélzeti kamerával felügyelik a járműveket, és dokumentálják
az eseményeket a teljes útvonalon.
Ügyfeleink igényeihez igazodva a szállítmánykísérést preventív hatású járőrautókkal, illetve hétköznapi használatú, szolid megjelenésű
gépkocsikkal (operatív módszerekkel) egyaránt
elvégezhetjük.

Szolgáltatásaink között továbbá az élőerős
szállítmánykísérést is megtalálja.
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24 órás ügyfélszolgálat
A Justice Securitynél a vagyonvédelem zökkenőmentes ellátását 24 órás ügyeleti szolgálat
segíti. Az ügyfélszolgálat szakmai segítséget
nyújt a megbízóknál szolgálatot teljesítő vagyonőröknek, háttértámogatást biztosít a területekért felelős vezetőknek, valamint rendkívüli
események bekövetkeztekor meghozza az elsődleges intézkedéseket, szükség esetén pedig
kapcsolatot tart a megbízó képviselőivel, illetve
a hatóságokkal.
A vagyonvédelem hatékonyságát és gyorsaságát saját fejlesztésű szolgálatszervező rendszerünkön a JUSTinTime alkalmazás segíti. Ezt
használja többek között ügyfélszolgálatunk is.
Ezen keresztül felügyeljük az általunk őrzött
objektumokban szolgálatot teljesítő vagyonőrök munkába érkezését és távozását, melynek
elmaradása esetén központi ügyeletünk beavatkozik.

Távfelügyelet napi
24 órában

Ügyeleti szolgálatunk kiemelt ügyfeleink részére
a nap 24 órájában rendelkezésre áll.

Szolgáltatásunkat azoknak az ügyfeleknek
ajánljuk, akik az élőerős őrzésen túl állandó felügyeletet igényelnek az év 365 napján, éjjelnappal.
Partnereink közvetlen kapcsolatot tarthatnak
fenn a rendszerbe bevont területekkel és felelős szakembereinkkel egyaránt. Több száz áruház vagy bonyolultabb logisztikai központok is
csatlakoztathatóak a rendszerhez, és ügyfeleink
akár külföldről is naprakész információkat kaphatnak az eseményekről, nemcsak vagyonőri
vagy diszpécseri, hanem felelős vezetői szinten is. A távfelügyelet információt, biztonságot,
nyugalmat ad.
Probléma esetén a nap 24 órájában egy szakmailag kompetens, döntéshozásra is felhatalmazott szakember segíti a helyzet megoldását.
Így akkor is azonnali, hatékony intézkedést
biztosítunk, ha a váratlan esemény ünnepnapon
vagy éjszaka következik be. Ezzel az intézkedés
ideje jelentősen lerövidül, a károk pedig minimálisra csökkenthetőek.
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Őrzés-védelem

Ügyeletünkön idegen nyelven beszélő diszpécserek teljesítenek szolgálatot, akik az Európai
flottafelügyeleti szolgáltatásunk keretén belül
a hatóságokkal történő kapcsolatfelvételben is
segítséget nyújtanak.

Járőrszolgálat

Személyvédelem

Budapesten és a főváros vonzáskörzetében járőrszolgálatunk a nap 24 órájában készen áll a
segítségnyújtásra. Ez az a régió, ahol napi szinten szükség lehet a kereskedelmi egységeknél
előforduló esetek gyors megoldására. Ezzel
partnereink olyan biztos háttértámogatást kapnak, amely az ügyeleti rendszerünkkel együttműködve gyorsan képes reagálni a felmerülő
problémákra.

Személyvédelmi és kísérőszolgáltatásunk célja, hogy ügyfeleinknek a legmagasabb fokú
biztonságot nyújtsuk, üzleti- és magánútjaik
alkalmával egyaránt, valamint a megbízás közben felmerülő igényeket, kéréseket a legmagasabb színvonalon és a legnagyobb diszkrécióval
teljesítsük.
Szolgáltatásunkat az alábbi, kiemelt
célcsoportoknak ajánljuk:
3 cégvezetők / ügyvezetők
3 külföldi, multinacionális cégek küldöttei
3 közismert személyek (médiaszereplők,
sportolók, politikusok)

Járőreink munkáját diszpécserszolgálatunk tapasztalt munkatársai hangolják össze az általunk őrzött objektumok távfelügyeletével, ezáltal
is növelve partnereink biztonságát.

Őrzés-védelem

Járőrautóink mindegyike GPS műholdas követőrendszerrel felszerelt, ezáltal diszpécsereink
állandóan szemmel tarthatják a gépkocsikat.

Akár alkalmi személyvédelemről (pl.: tárgyalás, nagy értékű készpénzfelvétel, közszereplés,
magánutazás) akár állandó, komplex védelemről (hosszabb távú, folyamatos, 24 órás felügyelet, beleértve a család és az ingatlan védelmét
is, szükség esetén a biztonságtechnikai háttér,
az elektronikus jelzőrendszer kiépítését az ingatlanban) vagy kísérőszolgáltatásról (amikor
reprezentatív módon szeretne luxus körülmények közt utazni pl.: reptéri transzfer) van szó,
képzett szakembereink gondoskodnak a maximális biztonságáról.

Egy járőrautóban mindig legalább két fő teljesít
szolgálatot. Így, abban az esetben, ha riasztás
történik – ezt a diszpécser telefonon vagy URHrádión közli a járőrkocsi személyzetével –, az
autóban ülő kollegák a cím behatárolását követően késedelem nélkül indulhatnak a helyszínre.
A járőrkocsik személyzete speciális képzésben
vesz részt, a járőrözési feladatot ellátó vagyonőreinket külön oktatjuk a dinamikus vezetésre.
Járőrszolgálatunk – a riasztások kivizsgálása
mellett – hatékony segítséget nyújt az általunk
őrzött objektumokban szolgálatot teljesítő vagyonőrök feladatellátásának ellenőrzésében.
Jól felszerelt járőrautókkal közlekedő, képzett
munkatársaink riasztás esetén rövid időn belül kiérkeznek a helyszínre, és segédkeznek az
általunk őrzött objektumokban kialakult helyzet megoldásában (tűzriadó esetén például a
kiürítésben). A gépkocsik felszereléséhez – többek között – automata újraélesztő berendezés
(defibrillátor) is tartozik, amelynek kezelésére
valamennyi járőrünk kiképzést kapott, így még
a valóban szélsőséges esetekben is segíthetünk.
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POSeidon® kasszafelügyeleti biztonsági
rendszer
A POSeidon® Control System a Justice Security
Kft. által kifejlesztett speciális pénztárellenőrző rendszer. Alkalmazásának célja elsősorban
a kereskedelmi egységekben keletkező, ismeretlen eredetű leltárhiányok csökkentése,
illetve azok okainak feltárása.

A rendszer mind a felvételeket, mind pedig
a kasszából érkező információkat tárolja, így
kiválóan alkalmas a különböző lopások kiértékelésére, a későbbiekben pedig tapasztalatszerzésre, oktatásra. Mindezeken túlmenően
a POSeidon® Control System számos olyan
– a biztonságtechnikához nem szorosan kötődő –
információval is szolgál, amelyek hasznosak az
üzemeltető számára (kereskedelmi célú adatok,
statisztikák).

Biztonságtechnika
A Justice Security magas színvonalú szolgáltatásainak egyik kulcsa a kiváló technikai és
technológiai háttér. Biztonságtechnikai eszköztárunkat folyamatos fejlesztésekkel és egyedi
innovációkkal tartjuk a csúcson.
Saját programozó matematikusunkkal képesek
vagyunk a legbonyolultabb rendszerintegrációkat is végrehajtani, ezáltal nagyságrendileg javítunk a biztonságtechnikai eszközök, módszerek
hatékonyságán, valamint szinergiát teremtünk
a védelmi szolgáltatások és a biztonságtechnika
között.
Nálunk a biztonságtechnika nem elkülönült eszközökből (pl. kamerák, beléptető kapuk) áll. Mi
integrált rendszereket alkalmazunk, amelyekben az egyes modulok egymást erősítve segítik
a hatékony értékvédelmet.
Ily módon komoly költségmegtakarítás érhető el, vagyis megbízóink számára a biztonságtechnikai rendszer kiépítése nem költség, hanem
olyan beruházás, amely egyértelműen és rövid
időn belül megtérül.

Telepítése komoly preventív hatással bír, hiszen
a rendszer archívuma egy esetleges hatósági
eljárás során bizonyítékként is felhasználható.
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Biztonságtechnika

A rendszer segítségével gyorsan, hatékonyan,
nagy biztonsággal felderíthetők, kimutathatók a pénztáraknál szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett, a vásárlóknak kárt vagy
a tulajdonosnak leltárhiányt és kárt okozó cselekmények.

JUSTrec videorögzítő rendszer
A folyamatos innováció mellett elkötelezett
Justice Security a megbízói igények és a biztonságtechnikai piac trendjei alapján fejlesztette ki
saját, digitális rögzítőjét, a JUSTrec-et.

Akár 32 megjeleníthető élőkép, keresés
vagy visszajátszás
A JUSTrec grafikus kezelőfelületét úgy alakítottuk ki, hogy kezelése könnyű és egyszerű,
laikusok számára is egyértelmű és gyorsan elsajátítható legyen. A hatékony munkavégzést
szolgálja a dinamikus képmegjelenítés is, amely
a képfelosztás szabadon variálhatóságát jelenti
a monitorfelületen (tehát tetszőleges méretűre
nagyítható bármely kamerakép, bárhol a képernyőn). Az élő és visszajátszott képek a felhasználó igényei szerint vegyíthetők, és egyszerre
több élőkép, visszajátszás, keresés is megjeleníthető, összesen maximum 32.

Ez nemcsak megfelel azoknak a követelményeknek, amelyeket napjaink korszerű rögzítőjével
szemben a felhasználók támasztanak, hanem
egyedi tulajdonságaival ki is emelkedik a versenytársai közül. Nézzük, melyek ezek a sajátosságok!

Biztonságtechnika

A hatályo
s adatvéd
elmi
jogszabály
oknak
maradékta
lanul
megfelel.

Extrém gyors működés, hosszú élettartam
A JUSTrec rögzítő mozgó alkatrész nélküli, ún.
SSD háttértára pillanatok alatt betöltődő rendszert és gyors működést eredményez, beleértve
a videofelvételek közötti kereséseket is, amelyek
szintén másodpercek alatt lefutnak. A mozgó alkatrész nélküli elemek egyúttal hosszabb
élettartamot is biztosítanak, amelyhez kedvező
energiafelhasználás párosul.

Egy rögzítő, amin
MINDEN kameránként állítható
A JUSTrec videorögzítő típustól függően 8 vagy
16 kamera képét rögzíti a magas minőséget és
optimális méretet biztosító H.264 tömörítési eljárással. Hibrid rendszer lévén, a videofelvevőhöz
analóg és IP eszközök egyaránt kapcsolhatók,
tetszőleges megosztásban.

A JUSTrec rögzítő modulszerű felépítésének köszönhetően a készülék kis ráfordítással továbbfejleszthető, a teljes rendszer pazarló és költséges cseréje nélkül.
Felvételeivel kizárólag Ön rendelkezhet!
A JUSTrec speciális adatvédelmi funkcióinak
köszönhetően megóvja a felhasználót attól,
hogy felvételei illetéktelen személy kezébe
kerüljenek. A rögzítéshez/archiváláshoz való
hozzáférés történhet kóddal, kártyával, biometrikus azonosítóval, vagy – ami kiemelkedő
újdonság – köthető két személy együttes jelenlétéhez is. A készüléken különböző jogkörök
állíthatóak be. Korlátozhatjuk az egyes csatornákhoz való hozzáférést vagy akár a videokép
visszajátszását is, illetve kameránként maximálhatjuk a visszanézhető időtartamot.

A készüléken minden tulajdonság csatornánként
állítható, így azonkívül, hogy a rögzítés, lejátszás
kameránként paraméterezhető, a felvett képekhez való hozzáférés és archiválási jogosultság is
csatornánként állítható.
A hatékony munkavégzés érdekében egy megtekinteni kívánt időszak felvétele akár 16 részre
is bontható, és így egyszerre nézhető, 16-szor
kevesebb idő alatt vagy még gyorsabban.
Említést érdemel továbbá a teljesen real-time
visszajátszás, azaz a gyorsított visszajátszás,
amelynél nem marad ki egyetlen képkocka sem,
így nem történhet meg, hogy lemarad egy eseményről vagy apró mozzanatról.

A beléptető és vagyonvédelmi rendszerrel is integrálható rögzítőhöz egy ún. „jelenlét olvasó”
is kapcsolható, amely inaktív állapotban nem
enged hozzáférést a videorendszerhez, csak az
arra jogosult személy jelenléte esetén. További
beállítási lehetőség az USB, DVD és egyéb perifériák letilthatósága, illetve kódhoz kötése, így
a kezelőszemélyzet csak a biztonsági rendszer
céljainak megfelelően használhatja a rögzítőt.

Még egy érdekesség: a visszajátszás sebessége
is tetszés szerint állítható, a felhasználó bármilyen számot megadhat (pl. 8,6 x visszajátszás).
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JUSTinTime szolgálatszervező rendszer

Áruházi tájékoztató
rendszer

A JUSTinTime (JIT)
web-alapú szolgálatszervező, információs
rendszer.

Megrendelőink kéréseit és igényeit szem előtt
tartva bevezettük az áruházi vevőtájékoztató és
hangosítási rendszerek telepítését, annak ellenére, hogy ezek a megoldások nem tartoznak
szorosan a biztonságtechnikához.

Szolgálatszervező modul
Élőerős szolgáltatásainkkal jelenleg hazánk
118 városában vagyunk jelen, áruházanként
gyakran egy fővel, az adott kereskedelmi egység nyitvatartási idejének csak egy részében.
Ez fokozott odafigyelést igényel a tervezés,
végrehajtás, valamint az ellenőrzés oldaláról is,
mivel a rendszer nyújtotta szolgáltatásoknak és
az elemző-értékelő munkánknak köszönhetően
csak akkor és csak oda vezénylünk vagyonőrt,
ahol és amikor az adott áruház vagyonvédelmi
helyzete indokolja.

Ezek a rendszerek a kasszarendszerhez szintén
hozzáilleszthetőek, így pl. amikor egy új kasszát
kell megnyitni a megnövekedett vásárlói jelenlét
miatt, az ezzel kapcsolatos audiovizuális tájékoztatás automatizálható.

Szolgálatellenőrző modul
Rendszerünk a szolgálattervezésen túl automatikusan figyelemmel kíséri az áruházi vagyonőrök mobilhálózaton történő be- és kijelentkezését, melynek elmaradása esetén központi
ügyeletünk beavatkozik, azaz megkezdi az elmaradás okának feltárását. Részint ennek köszönhetően a szolgálattervezés/megvalósulás
aránya országos átlagban 99,72%.

Heuréka
Check Point
okostelefon
alkalmazás

Kihasználva az Apple rendszerek nyújtotta flexibilitást, többcélú alkalmazhatóságot, elkészítettünk egy, az adminisztrációs tevékenységet
megkönnyítő, iPhone telefonokon futó alkalmazást.
A program lényege, hogy a telefonon futó ellenőrzési jegyzőkönyvminták segítségével gyorsan
és pontosan végrehajtható az ellenőrzések
dokumentálása.

Esemény modul
A rendszer kiegészítő modulja segítségével
napra(percre)kész információval rendelkezünk
az üzletekben zajló intézkedésekről, eseményekről, mivel vagyonőreinknek azokat egy kódolt
SMS üzenettel kell jelentenie a JIT-nek.

A jegyzőkönyv automatikusan rögzíti a kitöltés
idejét, helyét, elvégzi a kitöltő azonosítását, a
legördülő menük segítségével gyorsan kiválaszthatóak az adott témakörhöz tartozó megállapítások. Az adott jegyzőkönyvhöz jegyzetek,
szóbeli kiegészítésként hanganyagok, fényképek, videók is csatolhatóak, így a feltárt problémák, hiányosságok szemléltetése még gyakorlatiasabb.

Jelentés modul
Az intézkedésekről kapott SMS-ek segítségével
megbízóink – igényeiknek megfelelően napi/heti
gyakorisággal – írásos formában is hozzájuthatnak információkhoz.
Statisztikai modul
A rögzített adatok rendszerezését, értékelését
teszi lehetővé, támogatva az elemző-értékelő
munkát.

A jegyzőkönyv – a kitöltést követően – automatikusan továbbítódik a JS központi szerverére,
ahol az archiválás történik.
Az archívumban található jegyzőkönyvek különféle szempontok szerint csoportosíthatóak,
feldolgozhatóak, visszakereshetőek vagy akár
tovább is küldhetőek pl. a megrendelő részére,
ezzel is támogatva élőerős szolgáltatásunkat.

Elszámoló modul
A szolgálatszervező-ellenőrző modulok segítségével hó végén pontos óraelszámolás készíthető
a megbízók részére. Igény esetén az alvállalkozók, vagyonőrök óraelszámolása is elkészíthető.
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Tűzjelző rendszerek
Társaságunk mind a költséghatékony, analóg
elven működő, hagyományos, mind pedig a
legmagasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó,
analóg, címzett (intelligens) tűzjelző rendszerek
tervezésével, kivitelezésével, valamint karbantartásával is foglalkozik.

Biztonságtechnika

Az általunk rendszeresített tűzjelző berendezések képesek más, beépített tűzvédelmi rendszerekkel is (oltásvezérlő rendszerek, evakuációs rendszerek stb.) együttműködni. Nagyobb
objektumok esetében a tűzjelző rendszer is
integrálható egy egységes épületfelügyeleti
rendszerbe. Mindezekhez természetesen rendelkezünk a szükséges szakhatósági engedélyekkel, illetve jogosítványokkal.

Áruvédelmi rendszerek
A kiskereskedelmi vagyonvédelem területén
meghatározó vállalkozásként az áruvédelmi
rendszerek is szerves részét képezik termékkínálatunknak.

Az áruvédelmi rendszerek is egy komplex vagyonvédelmi koncepció részeként nyújtják a
legnagyobb hatékonyságot.

A Justice Security CSS (Complex Store Security
Solution) rendszerén belül az eladótérben található áruk védelmét a különböző elven
működő áruvédelmi kapuk, illetve
a kiemelt termékekre szerelt
etikettek szolgálják.
2
2

2
5

2
5
4
4

2

1

5

3
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1 Élőerős vagyonvédelem
2 Biztonságtechnikai rendszerek
3 POSeidon® Kasszafelügyeleti Rendszer
4 Áruvédelmi rendszerek
5 Árukészlet felügyelete

Videomegfigyelő rendszerek

Behatolásvédelmi
rendszerek

Beszállítóink videorögzítő berendezéseinek tesztelése során azt tapasztaltuk, hogy valamen�nyiben megtalálható egy-egy kiemelkedő és
egyben rendkívül hasznos tulajdonság, azonban más paraméterek hiányoztak belőlük vagy
gyengébbnek bizonyultak az általunk elvártnál.

Gyakran teszik fel nekünk azt a kérdést, hogy
foglalkozunk-e riasztóval?
Mikor erre a kérdésre határozott NEM a válasz,
az érdeklődők elcsodálkoznak, hiszen cégünk
elektronikus vagyonvédelemmel (is) foglalkozik.

Ekkor jutottunk arra az elhatározásra, hogy kifejlesztjük azt a videorögzítőt, amely minden
általunk, és persze a megrendelőink által elvárt
tulajdonsággal rendelkezik, kompromisszumok
nélkül. Így született meg a JustRec digitális
rögzítő célhardver, amely a maga nemében
mindenképpen egyedülálló. A rögzítőre kapcsolódó kamerák közül pedig a gondos kiválasztást
követően előnyben részesítjük a jó ár/érték arányú, felső- vagy prémiumkategóriás termékeket.

A Justice Security Kft. vagyonvédelmi rendszerek kivitelezésével foglalkozik, ezt pedig nem
szabad összekeverni a „riasztó” felszerelésével.
A vagyonvédelmi rendszerek kivitelezése mögött hatósági engedéllyel rendelkező tervező
és kivitelező kollégák, vagyonvédelmi rendszertervek, tartalékeszközöket biztosító raktárkészlet, a beszállítók termékeit folyamatosan tesztelő apparátus és végül, de nem utolsósorban,
szerződés szerinti hibaelhárítás megkezdésére
megadott minimális időkeret található. Ez sajnos nem mondható el minden „riasztót” telepítő
cégről vagy vállalkozóról.

Beléptetőrendszerek
A beléptetőrendszer ma már sok esetben egy
nagy, integrált vagyonvédelmi rendszer része,
hiszen megkönnyítheti a felhasználók mindennapjait, ha a vagyonvédelmi és beléptető rendszerek között kihasználjuk az „átjárhatóságot”.
A 21. század velejárója, hogy a legtöbb használati tárgyunk és felhasználói felületünk kódokat
és különböző hozzáférési azonosítókat kér (telefon PIN kód, netbank, számítógép, bankkártya
stb.) Egy intelligens beléptetőrendszer esetében
azonban ugyanazzal a kártyával, mellyel az ajtó
nyílik, vezérelhető a vagyonvédelmi rendszer is,
sőt, mindennapi életünk megkönnyítése érdekében még az üzemi étkezdében is fizethetünk
vele.

A rendszerben való gondolkodásunkat tervezésünk és eszközválasztásunk is hűen tükrözi,
hiszen nem szabad elfelejteni, hogy minden
rendszer annyira erős és megbízható, amen�nyire erős és megbízható a leggyengébb láncszeme. Így a digitális elven működő mozgásérzékelőktől – a vagyonvédelmi központon át – az
átjelzést biztosító GSM modulig minden komponenst kellő körültekintéssel válogatunk ki beszállítóink kínálatából.

Ha a rendszer érzékeli, hogy az utolsó dolgozó is
leolvastatta a kártyáját a kijárati ajtón, akkor az
irodaépület vagyonvédelmi rendszere automatikusan bekapcsol. A beléptetőrendszer egyben
képes a munkaidő-nyilvántartások pontos és
számvitelileg is szakszerű vezetésére. Az azonosítás módja lehet kártyás vagy biometrikus,
illetve akár ezek kombinációja is.

Az elektronikus biztonságtechnika teljes spektrumát átölelő tevékenységünk a kültéri, védelmi
megoldásoktól kezdve, a beltéri objektumvédelmen át, a vagyonvédelmi központon keresztül,
a titkosított GSM átjelzésig terjed, mindezt természetesen a saját magunk által üzemeltetett
távfelügyeleti központ dolgozza fel.
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Országos szinten mára 1000 fölött van azoknak a kameráknak a száma, melyeket a Justice
Security Kft. üzemelt be.

Biztonságtechnika

Speciális IT-megoldások

Épületfelügyelet

Cégünk mintegy 10 éves tapasztalattal rendelkezik olyan speciális IT, illetve biztonságtechnikai megoldások terén, melyek esetében két, egymástól független rendszert kell integrálni, annak
érdekében, hogy az így „keletkezett” új rendszer
maximálisan segíthesse a vagyonvédelmi tevékenységet. Ez – az esetek döntő többségében –
a kamerás megfigyelő rendszerhez történő
egyéb technológiák illesztése. Sok esetben
ugyanis a képi tartalom önmagában nem hordoz elegendő információt annak megállapítására, hogy történt-e visszaélés az adott tevékenység közben vagy sem.

Az épületfelügyeleti rendszer célja az adott
objektumban lévő gépészeti és villamos berendezések önálló működtetése, valamint a működési paraméterek központi helyen történő, grafikus megjelenítése és rögzítése.

Gondolja el, mennyivel hatékonyabban ellenőrizhetőek a folyamatok, ha vásárlás során a kameraképen megjelennek a kasszainformációk,
vagy tankolás közben a kutat figyelő kameraképen látszanak a tankolása vonatkozó adatok,
esetleg egy árubeszállítást ellenőrző kameraképen feltűnik a teherportán mérlegelés alatt
álló kamion pontos súlya. Ilyen és ehhez hasonló
feladatok megvalósításában biztosan segíteni
tudjuk az Ön vállalkozását is.

Mindez a modulrendszerű elemekből kialakított
hálózati struktúra rugalmas megvalósítását
teszi lehetővé. A hálózathoz kapcsolódó digitális szabályozó- és vezérlőkészülékekben futó
program az adott technológiai környezetet önállóan működteti. Kommunikációs vonalán keresztül képes adatok fogadására a hálózat más
részvevőitől, így lehetőség nyílik a kapcsolódó
technológia működtetésének összehangolására más – esetenként a térben távolabb elhelyezkedő – rendszerek jelzéseivel. Az épületben
lévő berendezések működtetése központosított,
illetve elosztott intelligenciával egyaránt megvalósítható.
Az épületfelügyeleti hálózat legmagasabb
szintje az épületfelügyeleti szerver. Az itt futó
programok végzik a hálózat és az azon lévő
készülék működőképességének ellenőrzését,
jegyzőkönyvezését. Itt kerülnek rögzítésre a
rendszerek működési folyamatait leíró adatok,
üzenetek, valamint a folyamatokat befolyásoló
automatikus és direkt beavatkozások. A szerveren lévő standard adatbázis könnyen elérhetővé
tehető akár távoli számítógépen futó megjelenítő és elemző szoftverek számára is. A működésben fellépő rendellenességek esetén a riasztási
üzenetek előre meghatározott telefonokra történő továbbítására is lehetőség nyílik SMS vagy
hangüzenet formájában.
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Lehallgatóeszközök,
lehallgatóberendezések
felderítése
Egy versengő világban mindenkinek lehetnek és
gyakran vannak is titkai. A gazdasági életben
ez különösen érvényes. E titkok kifürkészése és
azok felhasználása kétség kívül komoly előnyhöz juttathatja a mindenre kíváncsi versenytársakat.
Az üzleti információk megszerzésének természetesen megvannak az elfogadott játékszabályai, melyekkel mindenki szabadon élhet.
E játékszabályokat azonban nem mindenki tartja tiszteletben.

Magánnyomozás
Vannak helyzetek, amikor a hagyományos
biztonságvédelmi megoldások már nem elegendőek.
A verseny egyre keményebb, sőt kegyetlenebb,
a versenytársak egyre kevésbé válogatnak az
eszközökben. Enyhébb esetben csak figyelmetlenség vagy óvatlanság miatt kerülnek ki céges
adatok, durvább esetben lehallgatás, ipari kémkedés, kiszivárogtatás is előfordul.

Magyarországon elsőként a Justice Security
kért és kapott hatósági engedélyt lehallgatásfelderítő eszközök alkalmazására.

Bizonyos helyzetekben megbízóink potenciális
vagy aktuális (üzleti) partnerükről, annak tevékenységéről szeretnénk bővebb információhoz
jutni, hiszen a bizonytalanság bizalmatlansághoz vezet.

A technikai eszközparkunk alapját képező
OSCOR-5000 a jelenleg elérhető egyik legmodernebb technológiát képviseli. Segítségével
szakembereink pillanatok alatt beazonosítják
a legkifinomultabb lehallgatóberendezéseket is.

Ismerkedjen meg a megrendelőink nyugalmát
biztosító szolgáltatások széles választékával!
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Magánnyomozás

A lehallgatóeszközöket – ismertebb nevükön
poloskákat – egykor kizárólag nagyhatalmú,
nemzetbiztonsági szervezetek használták ellenségeik titkainak kikémlelésére. Az elmúlt évtizedekben azonban ezek az apró, de rendkívül
hatékony felderítőeszközök minden korábbinál
olcsóbbá váltak, és gyakorlatilag bárki által
könnyen beszerezhetőek. Felderítésük ezzel
szemben egyre nehezebb feladat, így az ma
már csak komoly technikai háttér mellett, felkészült szakemberek közreműködésével lehet
eredményes.

Gazdasági és üzleti
magánnyomozás

Biztonsági audit
A Justice Serurity Kft. cégek, telephelyek, gyártóüzemek, közintézmények vagyonvédelmi
szempontból történő átvilágítását is vállalja,
a biztonsági vonalon zavaró rések feltárásával.
A vizsgálat során felmérjük, hogy milyen korrekciókat vagy fejlesztéseket igényelnek az adott
területek, javaslatot teszünk a folyamatok kidolgozására és ellenőrzésére, ezáltal megbízóink
költségtakarékosabban védhetik meg értékeiket, és elkerülhetik az anyagi és erkölcsi károkozást.

Gazdasági és üzleti magánnyomozás keretén
belül leinformáljuk megbízóink leendő üzleti
partnereit, a cégek tagjait és tulajdonosi körét,
valamint ellenőrizzük a cég valós tevékenységét cégbírósági vagy egyéb, legális forrásból
beszerezhető adatok célirányos vizsgálatával.
Informálódunk továbbá a leendő üzleti partnerek megbízhatóságáról, és a piac egyéb szereplőihez való viszonyáról is.

Magánnyomozás

Business intelligence, azaz üzleti hírszerzés
Üzleti partnereink kérésére vállaljuk a leendő
munkatársak előélet- és lojalitásvizsgálatát,
továbbá a dolgozói visszaélések (lopások, sikkasztások) felderítésében is számíthatnak ránk.

Az auditálás kiterjed a vagyon-, tűz- és munkavédelmi berendezések minőségére, hatékonyságára, valamint az előírások hiányosságainak
feltárására, végrehajtására.

Munkánkat a megbízhatóság és a korrektség
jegyében végezzük, megbízóink maximális biztonságának garantálásával.
A magánnyomozás során megszerzett információk természetesen nem sérthetik a személyes
adatokhoz fűződő jogokat, és nem nyújthatnak
segítséget bűncselekmények elkövetéséhez.

Cégátvilágítás
A cégátvilágítás célja és feladata azon területek
részletes bemutatása, amelyek a cég hosszabb
távú stabilitása szempontjából ténylegesen
előrehaladást eredményeznek. Ezen területek
fejlesztésével növelhető a működési hatékonyság és komoly eredmény érhető el a teljes cég
költségstruktúrájában. Természetesen azokra
a pontokra is fényt derítünk, amelyek akadályozzák az előrehaladást, és változtatás nélkül
kockázatot jelenthetnek.
A cégátvilágítás során készült jelentés célja, hogy
vagyonvédelmi szempontból tájékoztassuk
megbízónkat a vállalkozás tényleges biztonsági helyzetéről, összefoglaló értékelést adva
a változtatásokra szoruló területekről. Javaslatot
teszünk a kockázatcsökkentés helyére, eszközeire, módszereire, továbbá segítséget nyújtunk
a megfelelő szolgáltató kiválasztásához.
A vagyonvédelmi szempontú cégátvilágítás az
anyagi és a nem anyagi erőforrásokra, valamint
a humán területre egyaránt kiterjed.
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Környezetvédelmi
nyomozás
Kiemelkedő környezet- és klímatudatos működésünk elismeréseként – a vagyonvédelmi
szakmában elsőként – nyertük el 2011-ben
az OzoneNetwork Zöld Díjat. Munkatársaink
kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelemre, ezért „szívügyünknek” tekintjük a környezetet károsító, veszélyeztető, környezeti szen�nyezést okozó cselekmények és események
felderítését, illetve megelőzését.
Az ipari, veszélyes hulladékok kezelésének
nyomon követése mellett a megbízóink által
előírt szabályok megszegésének dokumentálását, valamint a felelősségi szintek és a felelősök
megállapítását is vállaljuk.

Több esetben derítettünk fel illegális hulladéklerakatokat, melyek megszüntetéséről hatósági
intézkedéseket kezdeményeztünk. Az illegális
hulladéklerakók környékének megfigyelése során a helyszínre hulladékot szállító gépjárműveket és személyeket egyaránt dokumentáltuk.

Megfigyelés,
konspirált követés
Az egyik legősibb információszerző módszer a
megfigyelés, melyet társaságunk a Polgári Törvénykönyv személyiségi jogok védelméről szóló
szabályainak betartásával végez, titkosszolgálati múlttal rendelkező, azaz többéves, speciális
szakmai gyakorlattal bíró munkatársakkal.
A munkavégzés során a legmodernebb technikai eszközöket alkalmazzuk, melyekkel – megbízóink hírigényének megfelelően – bizonyító erejű
video-, kép- és hangfelvételeket készítünk.
A megfigyelés, konspirált követés során dokumentáljuk a megfigyelt személy mozgását, tevékenységét, találkozóit, illetve fényt derítünk
személyes kapcsolataira.
Megbízóink részére részletes írásos anyagot
készítünk az elvégzett megfigyelési feladatok
eredményéről, valamint átadjuk az általunk készített video-, kép- és hanganyagokat.
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Magánnyomozás

Tevékenységünk kiterjed az ipartelepek, telephelyek környezeti hatásainak felmérésére, a
szükséges környezetvédelmi feladatok összesítésére. A környezetvédelmi szabályzat elkészítésén túl a környezetvédelmi szervezetekkel való
folyamatos kapcsolattartást is ránk bízhatja.

Vagyonvédelmi
szaktanácsadás

Titok-, információ- és
adatvédelem

Meglevő vagyonvédelmi rendszerük teljes körű
feltérképezésével, valamint auditálásával segítjük megbízóinkat abban, hogy a vállalkozásuk
ügyvitelére veszélyt jelentő gyenge pontok a
felszínre kerüljenek. Legyen szó akár a klasszikus értelemben vett vagyonvédelemről, akár az
üzleti hírszerzésről, vagy az üzleti titkok kiszivárgásának megakadályozásáról.

Minden vállalkozás arra törekszik, hogy belső
információi biztonságban legyenek. Azonban
gyakran előfordul, hogy a bizalmas információk
kiszivárognak, például a külső partnerek révén.
Az információt, az adatot, a kutatási eredményt
védeni kell! Ne bízzunk másokban, bízzunk a
saját magunk által kialakított védelmi rendszerekben!

A vizsgálat során – szakértői vélemények alapján – javaslatot teszünk a kockázatcsökkentés
módszereire, eszközeire, helyére. Az ügyfeleinél
bekövetkező eseményekről folyamatosan tájékoztatjuk, ezáltal elkerülheti az üzleti ügyekben rejlő kockázatot, illetve a csalásból, csődből
vagy súlyos fizetésképtelenségből adódó, vállalatát súlyosan fenyegető veszélyeket.

Magánnyomozás

Társaságunk segítséget nyújt a védelmi rendszerek kialakításában, legyen szó akár az üzletről, akár az olyan gyenge pontokról, ahol sérülékeny a vállalkozás. Szolgáltatásaink között
megtalálható a teljes körű adatvédelem, amely
nemcsak tanácsadást jelent, hanem az aktuális
helyzet vizsgálatát követően konkrét javaslatokat készítünk a biztonság fokozása érdekében.
Az utóbbi években kiemelt figyelmet kapott
adatvédelmi szabályozás gyakran megnehezíti a vállalkozások helyzetét. Gondoljunk arra
a jelentős változásra, hogy létrejött egy olyan
hatóság, amely már nemcsak ajánlásokat tehet,
hanem a szabályozatlan adatkezelést, adatfeldolgozást akár 10 000 000 Ft pénzbírsággal is
sújthatja.

Környezettanulmány

Komplett szolgáltatásunk – a megváltozott
adatvédelmi törvénynek és egyéb előírásoknak
megfelelő – adatvédelmi szabályozást is tartalmaz, amelyet akár saját adatkezelési rendszerünkkel is összhangba hozhatunk.

A környezettanulmány olyan speciális szakértelmet és tapasztalatot igénylő adatgyűjtési módszer, melyet többéves, titkosszolgálati tapasztalattal rendelkező munkatársaink végeznek. Ezen
módszer segítségével megbízóink képet kapnak
a tanulmányozás alatt álló személyek életmódjáról, életviteléről, családi és munkahelyi körülményeiről, anyagi-, egzisztenciális helyzetéről,
valamint kapcsolati köréről.

HR magánnyomozás

Ezáltal az üzleti életben minimalizálhatja kockázatait szerződéskötések, együttműködések,
fúziók, alkalmazotti lojalitások, felvételi eljárások, befektetések és egyéb üzleti folyamatok
alkalmával. Az elvégzett munkáról minden esetben részletes, írásos anyagot adunk át megbízóink részére.

Biztos benne, hogy munkavállalója valóban
beteg a táppénz ideje alatt?
Munkatársaink kiderítik és bizonyítékkal
támasztják alá a jogos vagy a jogtalan betegstátuszt.
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Takarítás

Parkgondozás

Tiszta, rendezett környezetben hatékonyabb
a munkavégzés, és az ember közérzete is javul.

Nincs megnyugtatóbb érzés annál, ha a nyüzsgő, koszos város után leülünk egy tiszta, rendezett, zöldben pompázó parkban.

Takarítás-szolgáltatásunk mindennemű takarítási igényére megoldást kínál. Az esztétikai,
egészségügyi, baleseti kockázatot rejtő szen�nyeződések szakszerű eltávolításával gondoskodunk az épületek (és környezetük) maximális
tisztaságáról.

3 Napi, heti, havi rendszerességű takarítás
3 Nagytakarítás (építést, kivitelezést követő
vagy karbantartó, állagmegóvó)
3 Ügyeleti/készenléti takarítás, munkaidőben
ügyeletes háziasszony biztosítása
3 Eseti takarítás
3 Külterület-karbantartás (járda, közlekedők,
udvarok)
3 Hóeltakarítás
3 Higiéniai adagolórendszerek, anyagok biztosítása és rendszeres töltése

Teljes körű kertészeti megoldásaink modern
gépparkkal, a legmodernebb technológiával,
illetve a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő anyagokkal és szakembergárdával állnak az Ön rendelkezésére!

3 Kert- és parképítés: középületek, közterületek,

ipari területek, lakóparkok és magánházak
kertjeinek, parkjainak tervezése és kivitelezése
3 N övényültetés, füvesítés, díszburkolatok
kivitelezése
3 Tereprendezés, kisebb műtárgyak (támfalak, kerítések, rézsűk, medencék), automata
öntözőrendszerek és kerti világítás tervezése,
kivitelezése
3 Sziklakertek, kerti tavak, tetőkertek építése és
felújítása
3 Parkfenntartás, pázsitgondozás, növényvédelem, gyomirtás
3 Hulladékkezelés
3 Cserjék és fák metszése, koros (veszélyes) fák
kivágása, elszállítása

Recepciós szolgáltatás
3 Telefonközpont-kezelés
3 Vendégek fogadása, regisztrálása,

3 Épületfelügyelet
3 Energiagazdálkodás
3 Hulladékgazdálkodás
3 Oktatás – biztonsági szemlélet kialakítása
3 Rágcsáló- és rovarirtás
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Facility Management

Egyéb Facility Management
szolgáltatásaink

útbaigazítása
3 Postai küldemények, faxok iktatása
3 Kulcskezelés
3 Információ - idegen nyelven is
3 Levelek, csomagok, iratok kézbesítése
3 Postai ügyintézés
3 Gépjárművek szervizének intézése,
mosatása, kárügyintézése (flottakezelés)

Facility Management

Parkok és egyéb zöldfelületek a tervezéstől a
kivitelezési folyamat befejezéséig.

Referenciáink
Néhány elégedett partnerünk – a teljesség igénye nélkül

18

www.justisec.hu
www.poseidonsystem.hu

www.justisec.hu
www.poseidonsystem.hu

Minden rendben.
Justice Security Vagyonvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 22. • Telefon: +36 (1) 431-8550 • Fax: +36 (1) 431-8551
E-mail: info@justisec.hu • 24 órás ügyfélszolgálat: +36 (1) 431-8552

