


Met Alarm Meldnet kiest  u voor:

Kwal i teit  

K lant staat centraal

Direct persoonl i jk  contact

Klantvr iendel i jke en profess ionele dienstver lening

Moderne technologieën en systemen 

Vol ledig IP-Ready
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Alarmverwerking: 
Adequate verwerking van alarmmeldingen, 
brandmeldingen, overvalmeldingen en tech-
nische stor ingen door deskundige central isten. 
Bevei l ig ing is  een ser ieuze zaak en wordt door 
Alarm Meldnet ser ieus opgepakt.  Indien u als  
k lant contact opneemt met de alarmcentrale 
wordt u direct persoonl i jk  te woord gestaan. 

Camerabewaking: 
Camera’s kunnen bi j  Alarm Meldnet ingezet 
worden voor alarmver i f icat ie,  camerasurvei l -
lance en maakt toegangscontrole op afstand 
mogel i jk .  Camera’s werken preventief en 
verhogen de vei l igheid. Van begeleid openen 
en s lu iten tot het voorkomen van misdr i jven. 
Middels gebruik van intel l igente camera’s 
gecombineerd met spreek- en in luistersystemen 
garandeert Alarm Meldnet een optimale dien-
stver lening. 

Track & Trace:
Opsporen en volgen van mobiele objecten en 
personen. De alarmcentrale van Alarm Meldnet 
is  in staat de posit ie van zowel personen als  
voertuigen en gereedschappen nauwkeur ig te 
bepalen en indien nodig continu volgen. Alarm 
Meldnet onderneemt actie conform een met u 
afgestemd actiepatroon.  

Teleservices:
Door Alarm Meldnet een profess ioneel ver leng-
stuk te maken van uw organisat ie verhoogt u 
de kwal i teit  en continuïteit  van uw bedri j f .  
Toegangsbeheer,  stor ingsdienst 
en receptie op afstand z i jn s lechts 
enkele voorbeelden van de 
diensten die Alarm Meldnet voor 
uw bedri j f  kan verzorgen. 

Alarm Meldnet is  een Part icul iere Alarm-
centrale waarbi j  de k lant centraal staat.

Deze meldkamer werkt met de nieuwste 
apparatuur en de meest moderne syste-
men. Dit  al les om u als  k lant te voorz ien 
met de beste dienstver lening in de 
branche.

Bi j  Alarm Meldnet werken uits lu i tend goed 
opgeleide, gecert i f iceerde medewerkers 
waarmee u direct in contact wordt gesteld 
om de kwal i teit  van de dienstver lening te 
garanderen. Deze permanent bemande 
alarmcentrale waakt dag en nacht over 
personen en eigendommen.

De dienstver lening van Alarm Meldnet 
omvat onder andere het afhandelen van 
alarmmeldingen, Track & Trace, teleservice 
en camerabewaking. 
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