
50% MEER NOOD AAN  
MONITORING EN FLEXIBELE 
MOBIELE BEWAKING 

De veiligheidsbehoeften van 
bedrijven zijn vandaag anders 
en een stuk volatieler onder 
impuls van de pandemie. 
Doordat bedrijven moeten sluiten 
of minder personeel mag laten 
komen, lopen ze vaak aan tegen 
beveiligingsproblemen. Via een 
combinatie van geavanceerde 
monitoringtools met ervaren mo-
biele agenten die ter plaatse gaan 
ter controle of voor interventies, 
biedt beveiligigingsspecialist SERIS 
hier een oplossing voor. De vraag 
naar deze structurele en flexibele 
oplossing steeg dan ook met liefst 
50% het voorbije jaar.

En die oplossing wordt erg ge-
smaakt bij bedrijven. Zo zag SERIS 
de vraag het voorbije jaar met 50% 
toenemen. Vooral in combinatie met 
monitoringdiensten.

Mark Moonen, COO SERIS: 

“Uiteraard zijn onze klanten 
volledig vrij om met de meldkamer 
van hun keuze te werken en onze 
mobiele bewaking daarop te laten 
aansluiten. Maar we zien dat de 
naadloze samenwerking tussen de 
monitoringdiensten en de agenten 
van SERIS voor veel klanten het 
meeste gemoedsrust biedt”.

FLEXIBELE MOBIELE  
BEWAKING

De coronacrisis van de afgelopen 
2 jaar heeft bedrijven voor aan-
zienlijke veiligheidsuitdagingen 
gezet. Zo moesten ze ook bij sluiting 
of aangepaste bezetting en openings-
uren zorgen voor de beveiliging van 
hun gebouwen. Dit creërde een grote 
nood aan flexibele mobiele bewaking. 
Veiligheidsspecialist SERIS kan perfect 
aan die vraag voldoen met liefst 65 
voertuigen en 150 getrainde agen-
ten. Die staan in constante verbinding 
met de monitoring meldkamer zodat 
er meteen op de juiste manier gere-
ageerd kan worden als er zich een 
probleem voordoet.

PRAKTISCHE  
ONDERSTEUNING  
EN GEMOEDSRUST

Deze mobiele bewaking is erop 
gericht om bedrijven te ontzorgen. 
Met praktische support zoals het 
openen van de site waarbij de alarmen 
worden uitgeschakeld na een grondige 
controle, sluitingsrondes of brandcon-
troles maar ook met gemoedsrust 
dankzij het ontradende effect van de 
aanwezigheid van agenten. Mocht de 
meldkamer toch een onregelmatig-
heid tonen, wordt de opdrachtgever 
onmiddellijk op de hoogte gesteld en 
kan hij de eventuele interventie in real 
time mee opvolgen en input geven. 
Via het digitale MySERIS-systeem kan 
het bedrijf beslissen of de agent ter 
plaatse het gebouw mag betreden 
of enkel het terrein inspecteert. Het 
bedrijf staat dan ook in rechtstreekse 
communicatie met de agent en krijgt 
naast diens updates ook beeldmateri-
aal en rapporten doorgestuurd op zijn 
smartphone.

Vergunningen FOD IBZ: 
Bewaking, Alarmsystemen, Camera systemen en opleidingen

PANDEMIE VERSCHUIFT VEILIGHEIDS- 
BEHOEFTEN BEDRIJVEN

MOBIELE BEWAKINGS- 
DIENSTEN, IETS VOOR JOU? 

Uitgebreide informatie is te vinden 
op de website van SERIS:

www.seris.be 


