Asiakastarina

Vesilaitoksen valvontaratkaisu, joka tuo säästöjä ja tehoja
Forssan Vesihuoltoliikelaitoksen käytössä oleva
LMCS Vahtipalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu,
johon kuuluvat valvontakamerat, kuva-analyysiohjelma, sireeni sekä 24/7 toimiva valvontapalvelu.
Palvelu soveltuu erinomaisesti täsmäkohteiden
ja laajojen ulkotilojen valvomiseen erityisesti silloin,
kun alueella ilmenee ilkivaltaa ja varkauksia piirivartioinnista huolimatta. Järjestelmä havaitsee
määritellyllä kuva-alalla liikkuvan ihmisen tai
ajoneuvon välittömästi ja tekee hälytyksen eteenpäin valvomoon. Valvomossa vartija reagoi tilanteeseen ennalta sovitun hälytysohjeen perusteella.
”Olemme käyttäneet LMCS:n toimittamia valvontakameroita jo useamman vuoden ajan mm. vedenottamoiden valvonnassa. LMCS Vahtipalvelu otettiin
käyttöön vuoden 2019 alussa ja tulokset ovat olleet
erinomaiset. Onneksi meillä on ollut vähän ilkivaltatapauksia ja on huojentavaa tietää, että tärkeissä
kohteissamme on valvonta päällä 24/7”, kertoo
Forssan Vesihuoltoliikelaitoksen työpäällikkö
Jarmo Viitanen.

LMCS tarjoaa Vahtipalvelun Forssan Vesihuoltoliikelaitokselle valmiina kokonaisuutena yhteistyössä
asiantuntevien kumppaneidensa kanssa.
Valvontakamerat ja järjestelmät toimittaa
maailman johtaviin IP-kamerajärjestelmiin
erikoistunut Mobotix, jonka Gold Partnerina
Suomessa toimii Lastmile Connection Service
Oy - LMCS.
Kameravalvonnan analyysiohjelmiston ja
taustajärjestelmän toimittaa Irisity Ltd,
jonka 11 patentoitua algoritmia opettavat
järjestelmää jatkuvasti tunnistamaan
halutut asiat valvontakameran kuvassa
tarkemmin kuin ihmissilmä.
Verifi Oy:n hälytyskeskuksen valvomo
vastaanottaa valvontakameran kuvaa 24/7.
Kokeneet ammattilaiset reagoivat järjestelmän hälytyksiin ja tarvittaessa valvoja
hälyttää asiakkaan sopimusvartiointiliikkeen
vartijan, poliisin tai palokunnan paikalle.

Kumppanin asiantuntemus helpottaa
arkea

Joustavuus, ketteryys ja erinomainen
palveluasenne ratkaisevat

Kameravalvontajärjestelmien asennuksissa ja
käytössä tulee ottaa huomioon monta asiaa.
Pelkkä ”töpseli seinään ja virrat päälle” ei riitä
vaan koko toiminta pitää rakentaa yksityiskohtaisen valvontasuunnitelman pohjalle. Laitteet
tulee liittää verkkoon ja tarvittavat johdotukset
sekä asennukset tulee tehdä asiantuntevasti.
Perusteellinen laitteiden käytön opastus takaa,
että järjestelmän käyttäjät saavat heti kaiken
hyödyn irti valvontajärjestelmästään.

Forssan Vesihuoltoliikelaitos on keskittänyt kameravalvontajärjestelmien hankintansa LMCS:lle. Kun
kaikki hankinnat ja työt tulevat samalta toimittajalta, kyky ennakoida ja budjetoida paranevat.

”LMCS on erinomainen kumppani, koska heiltä löytyy
tarvittava asiantuntemus. Jos meille tulee ongelma,
niin saamme heidät aina kiinni ja ongelma ratkeaa
nopeasti. Erityisen hyvänä pidän heidän kokonaisvaltaista kameravalvonnan osaamistaan”, sanoo
Jarmo Viitanen.

”

”Se, että kumppanimme on joustava ja ketterä toimija
on meille tärkeätä. Kun palveluasenne ja kustannustehokkuus ovat olleet kohdillaan, LMCS on kasvanut
vakiotoimittajasta meidän kameravalvontakumppaniksemme. Heidän puoleensa on helppo kääntyä
kaikissa kameravalvontaan liittyvissä asioissa”, sanoo
Jarmo Viitanen ja jatkaa, ”Kun ymmärrys Vahtipalvelun toimimisesta käytännössä on lisääntynyt,
on mieleen tullut niiden käyttämisen lisääminen
muissakin paikoissa alueellamme.”

LMCS on erinomainen kumppani,
koska heiltä löytyy tarvittava
asiantuntemus.”

LMCS Vahtipalvelun keskeiset hyödyt:
Mahdollistaa vahingon ennaltaehkäisemisen
Käyttäjäystävällinen, luotettava ja
skaalautuva järjestelmä

Toimii vaikeissakin sääolosuhteissa

Hälytykset aina aiheellisia, ei vikahälytyksiä
Kustannustehokkuus

Lastmile Connection Service Oy - LMCS
Jäspilänkatu 18
04250 Kerava

Puhelin: +358 451322935
Sähköposti: myynti@lmcs.fi

