Risk Solutions
Specialteknik

Specialteknik
—

Vi hjälper dig med hela kedjan, från projektering till åtgärd. Med egna specialtekniker inom
Risk Solutions kan vi erbjuder skräddarsydda och anpassade tekniska lösningar med särskilt
avancerad säkerhet.
Avancerad specialteknik
—

Specialtekniska tjänster
—

Risk Solutions tekniker arbetar med särskild teknik för att stödja ditt
säkerhetsbehov. Utöver standardlösningar arbetar ingenjörerna med
behovsanpassade tekniska lösningar för samtliga krav. Det kan handla
om ett snabbinstallerat inbrottslarm i en tillfällig lokal eller utställning,
likväl som avancerad teknik för att detektera och förhindra bland
annat olovlig avlyssning.

Inom säkerhetsteknik erbjuder vi:

Under våra uppdrag arbetar vi alltid med att se över kundens rutiner
och befintliga tillträdesskydd till arbetsutrymmet som skall säkras.

Risk Solutions
—
Spetskompetens för skydd, analys och utbildning
Risk Solutions arbetar i en internationell miljö med gedigen
erfarenhet av förebyggande säkerhetsrådgivning, samt
personskydd av bland annat förtroendevalda och nyckelpersoner inom näringslivet.

•

Säkerhetsinstallationer

•

Projektering

•

Tillfälliga installationer

•

Teknisk säkerhetsundersökning

•

Fasta eller mobila personlarm

•

Global Warning System mobilApp

•

Avlyssningsskydd

•

Brandskydd

•

Säkra fordon

Om AVARN Security
—

Kontakta oss
—

Vi är den kompletta säkerhetsaktören för större företag,
organisationer och offentlig sektor. Med äkta engagemang,
kompetens och innovation stärker vi våra kunders trygghet
och konkurrenskraft – alltid. AVARN Security är en del av Sector Alarm-koncernen och finns på cirka 30 orter. Tack vare
våra 3 500 medarbetare bidrar vi till ett tryggare Sverige.

Telefon
E-post
Webb

Med passion, respekt och laganda strävar vi
mot att förverkliga vår vision – säkerhet och
ansvarstagande i världsklass.

010-222 20 00
info@avarn.se
avarn.se
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Tema
Undertema 1

Undertema 2

Undertema 3

Teknisk säkerhetsundersökning
—

Mellanrubrik
—

Avhandla verksamhetskritisk information i avlyssningssäker miljö

Sätt inn brödtext

Teknisk avlyssningsutrustning blir alltmer miniatyriserad, billigare och
lättillgänglig för privatpersoner, yrkeskriminella och statliga organisationer. Kriminella och konkurrenter har sedan 5-10 år börjat se
”affärsnyttan” med denna teknik, och har allt oftare börjat tillämpa dold
avlyssning som en metod för att skapa sig olika affärsmässiga fördelar.
En teknisk säkerhetsundersökning är ett av flera verktyg som används
inom ramen för ett gott informationssäkerhetsarbete. Metoden
används för att detektera och avslöja olovlig avlyssningsutrustning
(s.k. buggar). För lösandet av uppgiften krävs kompetens, operativ
förståelse och särskilda tekniska resurser.
Med mångårig erfarenhet från att detektera dold avlyssningsutrustning arbetar Risk Solutions specialtekniker och säkerhetskonsulter
med att skapa en avlyssningssäker och integritetsskyddad miljö för
våra kunder.
Risk Solutions uppdrag
Våra säkerhetsundersökningar syftar till att ge kunden information
huruvida någon olovlig avlyssning pågår i kundens lokaler, t.ex. för att
kunna bekräfta, eller avfärda, vad som kan vara källan till en informationsläcka. I andra fall syftar säkerhetsundersökningarna till att mer
proaktivt förhindra att kommande verksamhetskritiska möten kan
avlyssnas.
Oavsett syftet är alltid målsättningen att skapa en miljö för kunden där
denne vet att samtal kan ske oavlyssnat, detta för att skapa förutsättningar att ha egen kontroll över sin ! känsliga information.
Säkerhetsundersökningens omfattning
Under våra uppdrag arbetar vi med att se över kundens rutiner och
befintliga tillträdesskydd till arbetsutrymmet som skall säkras. Med
bl.a. avancerad teknisk utrustning undersöks t.ex. utrymmets teknik,
armatur, interiör, möbler, tak och ventilation. Målsättningen är att hitta,
eller avfärda, förekomst av dolt placerad avlyssningsutrustning.

Larmväska
—
Har du behov av ett snabbinstallerat inbrottslarm i en tillfällig lokal,
utställning eller på en byggarbetsplats? Vi erbjuder dig att hyra ett
flexibelt larmsystem som enkelt kan förändras och utökas efter dina
behov, även under projektets gång.
Vi hjälper dig med hela kedjan. Från projektering, installation och
uppkoppling mot larmcentralen, till service, larmutryckning och nedmontering när du inte längre behöver det tillfälliga larmet.
Vår larmväska innehåller ett trådlöst inbrottslarm som är anpassat för
ett enkelt handhavande. Den stöttåliga väskan är tillverkad i kraftig
plast och är fukt- och dammskyddad för att även klara lite tuffare
miljöer.
Ingen anslutning till traditionell telefonlinje behövs. Larmet kommunicerar trådlöst direkt till vår larmcentral som säkerställer att
rätt åtgärd utförs. Det enda vi behöver är ett eluttag tillgängligt på
installationsplatsen.
Förutom detektorer för inbrottslarm kan vi även erbjuda branddetektorer för utrymningslarm, överfallslarm, bråklarm, övervakning av
temperatur och vattennivå samt strömavbrott. I samråd med dig tar vi
fram den bästa lösningen efter dina behov..
xxxx:
•

Larmplanering

•

Montering och nedmontering

•

Hyra av godkänt inbrottslarm, larmklass R - trådlöst

•

Anslutning till G4S larmcentral

•

Utryckningsberedskap

•

Möjlighet till 16 olika användarkoder eller fjärrkontroller

Efter genomfört uppdrag lämnar vi alltid en analys och dokumentation över genomfört arbete. I denna presenterar vi också eventuella
åtgärdsförslag.
Säkerhetsundersökning av fordon
I vissa fall kan det finnas anledning att även beakta en säkerhetsundersökning av valda fordon som kund äger. Detta för att detektera
både olovlig inspelningsutrustning eller dolt placerad spårsändare (s.k.
GPS-trackers).

Med passion, respekt och laganda strävar vi
mot att förverkliga vår vision – säkerhet och
ansvarstagande i världsklass.
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