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Algemeen

beveiliging

communicatie en dergelijke. Hiervoor sluiten wij
een onderhoudscontract met u af als gebruiker.

Men kan dus Bewaken, Observeren en Controleren

Wij zijn in staat dergelijke installaties op de reeds

met één van onze systemen. Deze systemen worden

aanwezige systemen aan te passen. U hoeft dus niet

allemaal door DAIV zelfstandig uitgevoerd. Onze

meteen uit te gaan van een geheel nieuw systeem.

klanten hebben dan ook één aanspreekpunt!

Dat wat goed is wordt behouden en we streven

Wij hebben met onze jarenlange ervaring gekozen

naar het perfecte systeem waarbij onaangename

voor een sterke partner in de beveiligingsbranche.

verrassingen tot een minimum worden beperkt.

Europac Alarmcentrale zal alle meldingen correct

Natuurlijk

en

installaties voor u verzorgen. We streven altijd naar

zorgvuldig

doorcommuniceren

naar

uw

kunnen

wij

ook

geheel

nieuwe

medewerkers c.q. sleutelhouders.

uniformiteit in de door ons verzorgde installaties.

Van alle meldingen betreffende uw gebouwen

Hiermee creëeren we duidelijkheid en beheers-

en eigendommen die door Europac worden ont-

baarheid. Tevens worden hierdoor de onder-

vangen zal een melding aan u en aan de DAIV groep

houdskosten, eventuele vervanging en/of uit-

worden gedaan. Hiermee houden wij zicht op uw

breidingen significant goedkoper waardoor uw

systemen en houden wij uw installatie Up to date.

beveiligingsbudgetten kunnen worden ingezet

De DAIV groep draagt er zorg voor dat na de

voor uw core-business.

melding(en) uw installatie wordt gecontroleerd

Wij willen ons specialisme graag met u delen.

en ge-reset binnen een acceptabele tijd zodat u

Voor uw beveiligingskwestie nemen wij graag de

weer volledig in charge bent met uw beveiligings-

verantwoordelijkheid.

systeem.

Installaties

worden

gecheckt

op

sabotage, disfunctioneren, storingsgevoeligheden,
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DAIV en beveiligen

beveiliging

DAIV en beveiligen is een twee-eenheid. De DAIV groep heeft zich gedurende een lange tijd gespecialiseerd
in concrete en gebruiksvriendelijke alarmsystemen. DAIV heeft een focus op maatschappelijk ondernemen
en oog voor de samenleving in alle facetten. We sluiten onze ogen niet voor aspecten in de samenleving die
onze aandacht verdienen. Denk hierbij aan het toenemend zinloos geweld, de toenemende spanning in de
interactie tussen mensen en de toenemende golf aan overvallen en inbraken.

Beveiligen is
belangrijk

spelen onbewust met de gedachte dat er iets mis is

aan de hand is. Indien er sprake is van een brand

zetten, filmen van de indringers, de decibellen

en weten niet wat ze kunnen verwachten.

of inbraak kan men de sleutelhouders duidelijk

flink opvoeren, zodat de omgeving direct gewaar-

Een niet onvoorstelbare situatie is dat mensen die

en goed informeren, zodat die niet “onwetend”

schuwd wordt, de telefoons in het gebouw allemaal

worden opgeroepen de inbrekers op heterdaad

onderweg gaan.

te laten overgaan of deuren en ramen hermetisch af

zoals:

betrappen of dat niet geautoriseerde personen

kunnen ze de nodige hulpdiensten inschakelen.

gemeentekantoren, schoolgebouwen en zieken-

nog aanwezig zijn. Dan worden uw medewerkers

dacht én uitgevoerd. DAIV beschikt over de profes-

huizen waar publiek redelijk eenvoudig de ruimten

geconfronteerd met het nodige gevaar! Met alle

sionals die in staat zijn uw ideeën te vertalen naar

kan betreden is zeer belangrijk. Voor u als beheerder,

mogelijke consequenties van dien.

eigenaar of gebruiker, is het van cruciaal belang dat

De DAIV groep heeft betere en veiligere oplossingen

uw publiek, klanten of studenten zich veilig kunnen

voor bovenstaande situaties.

voelen.

Met onze innovatieve systemen koppelen we de

Beveiliging

van

openbare

gebouwen

Met de verkregen informatie

Beheersen van de
processen

te sluiten. Alle mogelijkheden kunnen worden be-

technisch uitvoerbare toepassingen. Zodat u krijgt
wat u wilt.

Voordelen

diversiteit van een aantal installaties aan elkaar. We

De meldkamer zal visueel d.m.v. camera’s checken

De reguliere gang van zaken, in de meeste

spreken hier met name over verlichting, intercom,

waar onvolkomenheden worden weergegeven.

situaties, gaat als volgt:

telefoon, netwerk, brandmeldingsystemen, inbraak

Vooraf kan dus een onderscheid gemaakt wor-

Bij loos alarm kunnen uw mensen met een andere

meldsystemen en camera’s.

den in loos alarm, vandalisme of wel degelijk een

gedachte naar de desbetreffende locatie gaan!

computergestuurde

correcte melding. In de meldkamer kunnen er

Bij vandalisme als er bijvoorbeeld een raam stuk

informatie door via de PC of mobiele telefoon die

op afstand diverse schakelingen worden ge-

is, zal de meldkamer na de visuele controle de

precies aangeeft waar het probleem zit en wat er

maakt. Bijvoorbeeld het gebouw in het licht

sleutelhouder bellen betreffende de oorzaak. De

Meldingen

Onze

installaties

geven

Indien er een inbraak en/of Insluiping plaatsvindt,

meldkamer staat meteen in contact met de 24 uurs

krijgt u een melding. Er gaat dan meestal een

glascentrale en zal indien nodig de politie inlichten.

sleutelhouder op pad die binnen 15 minuten ter

Bij concrete en aantoonbare inbraakmeldingen

plaatsen dient te zijn. Dit kan een gevaar opleveren!

waarbij

Naast feitelijk gevaar van het aanwezig zijn van niet

geconfronteerd met inbrekers, zal de meldkamer

geautoriseerde personen is er nog de mentale druk

de informatie direct aan de politie doorgeven.

die mensen voelen als ze een gebouw betreden

Hierdoor stelt u uw medewerkers nooit bloot aan

waar mogelijk gevaar op de loer ligt.

onnodige gevaren en ongewenste confrontaties.

Indien er sprake is van loos alarm of dat de
inbrekers al verdwenen zijn kunnen mensen die ter
plaatse komen nogal wat frustraties oplopen plus
de nodige tijd en energie kwijt zijn. Om dan nog
maar niet te spreken over de impact “stress” tot aan
plaatst melding-delict . Mensen die onderweg zijn

uw

medewerkers

kunnen

worden

