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STANLEY Guard is een beveiligingsoplossing van STANLEY Security. Stanley Security integreert systemen
voor inbraakdetectie, videobewaking, artikelbeveiliging, brandbeveiliging, toegangscontrole, alarmcentrale
dienstverlening en service en onderhoud. STANLEY Security Nederland heeft vestigingen in Amsterdam,
Amersfoort, Zwolle en Eindhoven. In Europa bedient STANLEY Security meer dan 200.000 klanten in veertien
landen.
STANLEY Security is een onderdeel van Stanley Black & Decker.

STANLEY Security
Maanlander 45
3824 MN Amersfoort
033 - 45 35 000
www.stanleyguard.nl

STANLEY Alarmcentrale
Keienbergweg 50 3 hoog
1101 GC Amsterdam Zuidoost
020 - 311 9550
www.stanleyalarmcentrale.nl
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Meer weten?
033 453 5000

STANLEY Guard is de ultieme,
persoonlijke beveiligingsapp die u
en uw medewerkers in noodsituaties
direct bescherming biedt. Op kantoor,
onderweg of thuis. Complete
veiligheid, zekerheid die telt.
Altijd. Overal.

‘Stanley Guard biedt je een
extra veiligheid’
Als hulpverlener van IJsselzorg bezoek ik mensen
thuis. Dit zijn mensen met een verstandelijke
beperking, een verslavingsprobleem en/of een
psychiatrisch ziektebeeld. Bij sommige cliënten
kan zich een onveilige situatie voordoen. Door de
Stanley Guard te activeren creëer je extra veiligheid.
Mocht er iets gebeuren, dan kan Het Stanley Security
Operations Center direct hulpdiensten waarschuwen.
Dat verhoogt je veiligheidsgevoel.

Revolutionaire technologie maakt leven en werken
steeds dynamischer. In het restaurant rekent u een
zakenlunch draadloos af, in de trein kunt u op een
tablet direct uw online winkelassortiment updaten en
de boekhouding “hangt” in ‘de cloud’. Was voorheen
alleen uw huis, kantoor of winkel beveiligd met een
robuust alarmsysteem, de groeiende dynamiek in en
om uw bedrijf vraagt om een beveiligingsoplossing die
zich voortdurend aanpast aan u en uw werkomgeving.
Bij STANLEY Security noemen we dat ‘adaptieve
veiligheid’.

Welkom bij STANLEY Guard
De adaptieve beveiligingsapp
Met STANLEY Guard, de persoonlijke beveiligingsapp
van STANLEY Security, voegt u een dimensie aan uw
huidige beveiligingsoplossing toe: een oplossing die u
altijd bij u draagt op uw smartphone. Ermee schudden
is voldoende om de alarm-operators van het Stanley
Security Operations Centre (SSOC) te alarmeren
en uw telefoon te veranderen in een draagbaar
alarmsysteem -inclusief alarmgeluid en lichtflitsen. Uw
route, locatie en data worden door het SSOC-team
direct geanalyseerd en opgevolgd met de juiste actie.
Stanley Guard is een ideale, digitale bodyguard voor
mensen die veel alleen werken: tijdens nachtdiensten,
bij geldtransport of op afgelegen locaties.

Marieke Fernhout
Maatschappelijk werker IJsselzorg BV

De voordelen van STANLEY GUARD:
• Eenvoudige bediening, shake of tap
• ‘Man down’-alarm met door u in te stellen tijdslot
• Alarmfuncties met en zonder flits en alarmgeluid
• GPS-volgfunctie activeren volgt uw bewegingen
• Geo fencing voor bedrijfsspecifieke omgevingen
• STANLEY Security Operations Centre 24/7 paraat
• Live View, real-time contact met nooddiensten
• Snelle klantenservice en adequate storingsdienst
• Maatoplossingen voor zorg, onderwijs e.a. markten
• Geschikt voor Apple iOS, Android, Blackberry en
Windows

Ondernemen met STANLEY Guard
Safety met een druk op de knop

STANLEY Guard
Abonnementen voor ondernemers

Onveilige situaties komen meestal onverwacht.
Daarom is de STANLEY Guard app snel en eenvoudig
te gebruiken. Even schudden verandert uw
smartphone in een actief alarmsysteem. Uw telefoon
maakt een afschrikwekkend lawaai, geeft uw locatie
door aan de alarmcentrale en neemt automatisch
videobeeld en geluid op als bewijslast.

STANLEY Guard op uw smartphone of die van uw
medewerkers? Om het u gemakkelijk te maken bieden
we u diverse abonnementen die naadloos aansluiten
bij uw bedrijfsbehoefte. Bovendien ontwikkelen we
graag een maatwerkoplossing voor uw organisatie.
Losse abonnementen? Ook dat kan.

De alarm-operators van de STANLEY Security
Operations Centre (SOCC) in Amsterdam ontvangen
dit beeld en geluid, zien uw gps-locatie en zoeken
onmiddellijk contact met u. Lukt dat niet, dan
waarschuwen zij uw veiligheidscontacten en/of
hulpdiensten.
De Live View-functie zorgt er voor dat u bij
noodsituaties direct contact maakt met de meldkamer
van de politie. Korte lijnen, directe oplossingen.

U heeft al een persoonlijk weekabonnement
op STANLEY Guard vanaf € 2,49 (exclusief
aansluitkosten).
Wilt u meer weten over onze tarieven? Neem dan een
kijkje op www.stanleyguard.nl of bel: 033 453 5000.

