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Смарт Портиер

При разработването на този вид услуга се ангажирахме да
постигнем следния ефект:

❖ Много по високо качество на предоставената услуга на
охраняваните обекти с максимална степен на защита,
задоволяващи всички критерии на Възложителя.

❖ Запазване на постоянна, твърда разходна част по
предоставената комплексна услуга от „Про Кинг Секюрити”
ЕООД към Възложителя, за охрана и сигурност на обектите.

❖ Изграждане, поддържане, обслужване и експлоатация на
всички нужни технически средства с цел максимална
надеждност в експлоатацията на охранителните системи.

❖ Оценка на всички елементи от комплексната охранителна
услуга на всеки три месеца чрез охранителен одит и анализ
на постигнатите резултати с конкретни препоръки за
поддържане на сигурна и спокойна среда в обектите на
Възложителя.
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❖ 24 часа контрол на достъп, входът е отворен за Вас
чрез ел. ключ – чип и безплатно прозвъняване на GSM

❖ 24 часа контрол на достъп на паркинг и гаражи,
входът е отворен за Вас чрез безплатно прозвъняване
на GSM

❖ 24 часа превенция чрез видеонаблюдение
❖ 24 часа безплатна двупосочна комуникация със

“Смарт Портиер”
❖ 24 часа “Смарт Портиер” оперира с техническите

средства с цел превенция и тотално ограничаване на
противозаконно проникване в обекта!

❖ “Смарт Портиер” създава възможност за 24 часа
комуникация с Вас и Вашите гости, посетители, без
значение дали сте си вкъщи!

❖ Иновативен , Вашият “Смарт Портиер” осигурява
спокойствие за Вас и вашето семейство!

❖ 100% защита на етажната собственост!
❖ Вие , нашите клиенти научавате всичко което се

случва в сградата чрез SMS съобщения на Вашия
мобилен телефон
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❖ “Смарт Портиер” изпраща автопатрулен екип за
тотално ограничаване на престъпни посегателства в
обекта!

❖ “Смарт Портиер” ще организира посещението заедно
с Вас на всеки Ваш посетител, дори когато домофоната
система в сградата не работи!

❖ “Смарт Портиер” организира посещението от куриер,
доставчик или друг посетител да се извърши в удобно
за Вас време!

❖ “Смарт Портиер” взаимодейства със структурите на
МВР с цел изясняване на криминогенната обстановка в
района и предаване на задържани лица извършили
престъпления в района на охранявания обект!

❖ 24 часа “Смарт Портиер” ограничава и не допуска
лица с престъпни намерения в обекта!
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Благодарим  Ви  за  вниманието

Екипът на „Про Кинг Секюрити“ ЕООД

0700 10 441

security@prokingbulgaria.com

www.prokingsecurity.bg


