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DEVISION meldkamer
Met uw alarm- en camerasysteem aangesloten op de DEVISION meldkamer, bent u verzekerd
van een betrouwbare en veilige alarmontvangst en alarmverificatie. Daarnaast bieden we
extra beveiligingsdiensten zoals toegangscontrole op afstand, telefonistenservices en
Live View, waarmee we camerabeelden controleren en ze 24 uur per dag rechtstreeks
kunnen doorzetten naar de meldkamer van de politie.

Kennis van zaken
Een veilige (werk)omgeving wordt niet alleen bepaald door een betrouwbare alarminstallatie. Minstens zo
belangrijk is de snelle, professionele verificatie en opvolging na een melding. De stelregel van DEVISION
is even simpel als doeltreffend: elke seconde telt. Het is daarom dat DEVISION alleen werkt met
gekwalificeerd personeel.

www.devision.nl

Verwerking van alarmen brandmelding
Alarm- en brandmeldingen worden door DEVISION snel en deugdelijk
gecontroleerd. In zeer korte tijd sturen we de opvolgdiensten, zoals politie
of brandweer aan. Snelheid en betrouwbaarheid hebben bij ons de
hoogste prioriteit.

Hogere prioriteit door DEVISION
Gebruik maken van onze meldkamer brengt voordelen mee. Als een alarm
geverifieerd is door onze meldkamer krijgt het een hogere prioriteit, niet
alleen van de bewakingsdienst, maar ook van de politie. Een veilig gevoel.

Certificering en erkenning
De meldkamer van DEVISION is door het ministerie van Justitie
erkend (PAC 108).

LIVE meekijken
door politie
Zijn het alarm- en camerasysteem aangesloten op onze
meldkamer, dan kijkt DEVISION live mee bij een inbraak- of
overvalalarm. Wij beoordelen nauwkeurig of er iets aan de hand
is en in dat geval schakelen we de beelden door middel van Live
View direct door naar de politiemeldkamer. Politiemedewerkers
kijken live mee en bepalen de ernst van de situatie en welke
hulpdiensten nodig zijn. Tijdens het meekijken worden alle
camerabeelden automatisch opgenomen voor de latere
opsporing of bewijsvoering.

Hulpmiddel bij opsporing
Naast het eigen camerasysteem, kunnen ook de camera’s in de
openbare ruimten (winkelgebieden, uitgaanscentra, snelwegen)
worden gekoppeld aan de betreffende melding. Zo is de
vluchtweg van de ongenode gast te volgen en is de kans op
inrekening

DEVISION biedt meer
DEVISION zorgt niet alleen voor de betrouwbaarste alarmafhandeling, maar biedt ook aanverwante diensten:

Videoverificatie

Track & trace

Uw camerabewaking aangesloten op de DEVISION

Met ons track & trace systeem is de positie van

meldkamer, biedt u extra zekerheid door video-

personen, voertuigen of objecten altijd inzichtelijk.

verificatie, camerasurveillance en toegangscontrole

Indien nodig kunnen ze gevolgd worden.

op afstand.

Telefonistenservices

Toegangscontrole op afstand

Een telefonistencentrale die dag en nacht bereik-

Wij kijken op afstand mee of gasten het terrein, de

baar is? Schakel DEVISION in. Wij nemen op elk

parkeergarage of uw bedrijfspand mogen bezoeken.

tijdstip de telefoon professioneel aan en zorgen

Wij staan 24/7 voor hen klaar om slagbomen en

voor goede opvolging.

deuren te bedienen of mensen te woord te staan.

Neem contact op
Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over

De meldkamer van DEVISION is 24 uur per dag,

het aansluiten van een alarmsysteem op de

7 dagen in de week bereikbaar.

meldkamer van DEVISION? Bel of mail ons dan

T 088 - 708 0400

gerust, wij staan u graag te woord.

Alarmcentrale@devision.nl

T 088 - 708 0405
E verkoop@devision.nl

Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam
Postbus 445, 1180 AK Amstelveen
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