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B-Angel Biztonsági Szolgálat cégismertető
Cégünk 1999-ben azzal a céllal alakult, hogy a nagyobb biztonságra vágyó
ügyfeleinknek
✓ személyre szabott biztonságtechnikai rendszereket építsen ki,
✓ ehhez pedig egy olyan modern, 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást
biztosítson,
✓ amely a szakképzett kivonuló és a megbízható diszpécserszolgálattal együtt
✓ teljes körű biztonságtechnikai szolgáltatást nyújtson és
✓ alapja legyen egy hosszútávú, elégedett ügyfélkapcsolatnak.

Több évtizedes tapasztalattal telepítünk riasztó- kamerás megfigyelő, tűzjelző
valamint sorompós és kártyás beléptetőrendszereket az ország egész területén
cégek, lakóközösségek és közületek számára. Ezeket a rendszereket 24 órás
szerelői ügyelet segítségével monitorozzuk és tartjuk karban. Riasztórendszere
jelzéseit, kamerái képeit akár a világ bármely pontjáról nyomon követheti telefonos
applikációnk segítségével: a riasztó távoli elérése és a kamerás betekintés mára a
biztonság szerves részévé vált.
Ezen kívül a következő rendszerek kiépítését vállaljuk:
✓ Térfigyelő-, és rendszámfelismerő rendszerek kiépítésével önkormányzatok
számára,
✓ Támadásjelző rendszerek telepítésével,
✓ Idősgondozás keretében házi segélyhívó rendszerek értékesítésével valamint
✓ Nővérhívó rendszerek kiépítésével
rendelőkben és idősek otthonában.

is

kórházakban,

betegellátókban,

24 órás távfelügyelet biztosítunk ügyfeleinknek saját rádióferkvencia-hálózaton
és GPRS-en, melyek kiemelten biztonságos átjelzést tesznek lehetővé.
Beérkező riasztás esetén fegyveres akciósszolgálatunk a helyszínre érkezik, és
megakadályozza a további rongálást, illetve károkozást.
✓ Behatolásjelző és segélykérő rendszerek esetében 18 településen saját
járőrszolgálattal, 15 perces kivonulási szintidőn belül biztosítjuk a helyszínre
érkezést riasztás esetén. Átlagos kivonulási szintidőnk a riasztás-vételt
követően 3-5 perc.
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✓ Országos lefedettségünket kiemelt partnercégünk a Multi Alarm Zrt. járőrei
biztosítják.
✓ Az orvosi és pánik jelzéseket kiemelt prioritással kezeljük.
✓ Hibajelzés esetén telefonos értesítésben tájékoztatjuk
hibajavítást saját szervízcsoportunknál igényelhetnek.

ügyfeleinket,

✓ Cégünk az ország legmodernebb távfelügyeleti rendszerét üzemelteti.
Folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően riasztás esetén gyorsan és
hatékonyan tudunk intézkedni. Távfelügyeleti szerverünkhöz szinte bármilyen
riasztórendszer kapcsolható.
✓ Tűzjelző rendszerek országos távfelügyeletét tűzoltósági kivonulással az
OTSZ előírásainak megfelelően, közvetlen IP alapú kommunikációval
biztosítjuk az Országos Katasztrófa Védelem műveletirányítási rendszerébe.
✓ Videó-megfigyelő rendszereknél igény esetén diszpécserszolgálatunkon 24
órás távfelügyeleti betekintést aktiválunk, így riasztást követően hatékonyan
tudjuk irányítani járőreinket a helyszínen.

Élőerős személy- és vagyon védelmi szolgáltatásainkat több mint 18 éves
tapasztalattal végezzük. Legyen szó telephelye, épülő ingatlana vagy rendezvénye
védelméről, ránk biztosan számíthat: kulturált, szakképzett kollégáink készséggel
állnak rendelkezésére.
✓ Portaszolgálat biztosítása: a porta az Ön vállalata és a külvilág fizikai
érintkezésének elsődleges helyszíne. Fontos védelmi pont.
✓ Fegyveres és kutyás járőrszolgálattal telephelyek őrzése: kollégáink az Ön
által megadott időintervallumokban ellenőrzik objektumát, így biztos lehet
benne, hogy értékei biztonságban vannak.
✓ Objektumvédelem: szakképzett vagyonőreink az élőerős őrzés során
megfelelő szolgálati öltözetben és a szükséges védelmi- és kommunikációs
eszközökkel felszerelve dolgoznak. A szolgálati öltözet, munkaruha a
megbízás jellegétől függően változhat (öltöny, sportos öltözet, stb.).
Vagyonőreink munkáját korszerű technikai eszközök (járművek, kényszerítő
eszközök, kommunikációs eszközök, kutya, szolgálati fegyver stb.) segítik.
✓ Kulturális rendezvények, kiállítások védelme: Rendezvényén egy váratlan,
félelmetes esemény maradandó nyomot hagyhat hírnevén, veszélyeztetheti
vendégeinek biztonságát és cégének további sikerét. Szakképzett, kulturált
vagyonőreink azért dolgoznak, hogy rendezvényén mindenki igazán jól és
biztonságban érezhesse magát.
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Szerződési kondíciók:
Szolgáltatásunkat mindenkor a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően,
ill. az érvényben lévő jogszabályok alapján végezzük.
✓ Szolgáltatás-felelősségbiztosítással rendelkezünk a Allianz-Hungária Biztosító
Rt.-vel kötött szerződés alapján.
✓ A B-Angel Biztonsági Szolgálat az esetleges általa okozott kárért erkölcsi és
anyagi felelősséget vállal.
✓ Fontos információ: kérjük tartsa szem eőtt, hogy a védendő objektumban az
értékeket az előírásnak megfelelően kell tárolni, valamint az objektumra
vagyonbiztosítást kell kötni.
Tevékenységünk minden területén rendelkezünk szakmai képesítéssel és a hatósági
üzemeltetési engedélyekkel.
Referenciáink:
Készenléti Rendőrség
Országos Vízügyi
Főigazgatóság
Párizsi Magyar Nagykövetség
Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság
Budapest Környéki
Törvényszék
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem
Iosephinum Kollégium
Isteni Szeret Leányai
Kongregációja
Scharpex Kft.
Elevenpark Kft.
Gentherm Hungary Kft.
Aynex Kft.
Csepeli Városgazda Zrt.

Önkormányzatok:
Budakalász Város Önkormányzata
Kisoroszi Község Önkormányzata
Piliscsaba Város Önkormányzata
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Dunaszentmiklós Község
Önkormányzata
Pilisszentlászló Község
Önkormányzata
Pomáz Város Önkormányzata
Szentendre Város Önkormányzata
Pilisszentiván Község Önkormányzata
Üröm Község Önkormányzata
Tahitótfalu Község Önkormányzata
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ISO tanúsítványaink:

Ha valamelyik biztonságtechnikai rendszer vagy biztonsági szolgáltatás felkeltette
érdeklődését, kérjük, hívjon minket a 06-20/408-8888-as telefonszámon vagy írjon emailt az info@b-angel.hu címre. További kérdéseire is készséggel válaszolunk.

Tisztelettel

Papp Zsolt Péter
Ügyvezető igazgató
B-Angel Biztonsági Szolgálat
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