STANLEY Fire - Tjänsteavtal
STANLEY Security kan som enda leverantör erbjuda ett avtal innehållande alla delar som rör ert
brandskydd. Som kund skall ni känna att ni har kontroll och trygghet genom hela kedjan i ert
brandskyddsarbete. Våra tjänster syftar till att ert tekniska brandskydd tillsammans med ett
förebyggande arbete alltid skall vara i full funktion, möjliggöra snabba insatser och reducera antalet
onödiga larm.
Våra helhetslösningar minskar kostnaden i brandskyddsarbetet och innehåller: analystjänster och
rådgivning, utbildningar, leverans av brand- och utrymningslarmsystem som ansluts till vår unika
larmcentral för brandlarm, InsatsCenter24.
I STANLEY Fire som är vårt grundpaket ingår en anslutning till vår specialiserade larmcentral för
brandlarm, InsatsCenter24. Vi underlättar och kostnads effektiviserar det dagliga arbetet för ett säkert
brandskydd. Vid ett brandlarm skickas automatiskt larm till räddningstjänsten. Övriga typer av larm
och händelser hanteras av InsatsCenter24 till en fast månadskostnad.
Via InsatsCenter24 kan vi stötta er i ert SBA arbete med påminnelser, statistik och uppföljningar för
att upprätthålla en hög brandskyddsnivå.
STANLEY Fire innehåller även en årlig teknisk översyn av din anläggning och därigenom får ni en
status kontroll hur anläggningens funktion motsvarar era kravställningar

STANLEY Security erbjuder nu ett helhetsansvar med:





Övervakad larmöverföring – Larmklass IV
Anslutning och hantering av larm
Vidareförmedling till räddningstjänst
Grundservice

Tillägg:





Statistik via e-post varje månad
Fullservice
Endast GPRS/3G
EBL Online: Detaljerad information, Månadsrapport. Möjlighet till fjärrmanövrering.

STANLEY Fire är en flexibel lösning som passar alla typer av kunder, stora som små, med olika
tekniska förutsättningar.

Grundservice
(Underhållsavtal enligt SBF 110)
Service och underhåll är mycket viktigt för alla säkerhetsanläggningar. En brandlarmanläggning med
bristfällig funktion innebär såväl säkerhetsrisker som falsk trygghet av ert brandskydd. Enligt
myndighets- eller försäkringskrav ska varje anläggning omfattas av ett underhållsavtal med
anläggarfirman, för att säkerställa avsedd funktion. Vi erbjuder kvalificerad service enligt
rekommendationen från Brandskyddsföreningen för er brandlarmanläggning

STANLEY Security Sverige AB erbjuder ett helhetsansvar och i fast månadsbelopp ingår följande
efter serviceanmälan:





Prioriterad serviceinsats med personlig service
Garanterad inställelsetid efter service anmälan
Reducerat timpris vid servicetjänster som inte omfattas av månadsbeloppet
Arbetstid, resor och restid inom ordinarie arbetstid för förebyggande underhållsbesök

Förebyggande underhållsbesök innehållande:




Förebyggande service och funktionskontroll från STANLEY Security Sverige AB som uppfyller
kraven enligt SBF (1008)
Handhavandeutbildning med uppföljning och rådgivning av anläggningens skötsel
Protokoll över anläggningens status med förslag till åtgärder enligt SBF 110.

Fullserviceavtal
(Underhållsavtal enligt SBF 110)
Service och underhåll är mycket viktigt för alla säkerhetsanläggningar. En brandlarmanläggning med
bristfällig funktion innebär såväl säkerhetsrisker som falsk trygghet av ert brandskydd. Enligt
myndighets- eller försäkringskrav ska varje anläggning omfattas av ett underhållsavtal med
anläggarfirman, för att säkerställa avsedd funktion. Vi erbjuder kvalificerad service enligt
rekommendationen från Brandskyddsföreningen för er brandlarmanläggning.

STANLEY Security Sverige AB erbjuder ett helhetsansvar och i fast månadsbelopp ingår följande
efter serviceanmälan:






Prioriterad serviceinsats med personlig service
Garanterad inställelsetid efter service anmälan
Reservdelar och ackumulatorer, utbyte till nya ackumulatorer för reservkraft, när dessa
uppmäts med låg kapacitet.
Arbetstid, resor och restid inom ordinarie arbetstid
Reducerat timpris vid servicetjänster som inte omfattas av månadsbeloppet

Förebyggande underhållsbesök innehållande:




Förebyggande service och funktionskontroll från STANLEY Security Sverige AB som uppfyller
kraven enligt SBF (1008)
Handhavandeutbildning med uppföljning och rådgivning av anläggningens skötsel
Protokoll över anläggningens status med förslag till åtgärder enligt SBF 110.

Ett serviceavtal med STANLEY Security Sverige AB innebär att anläggningens funktion motsvarar
ställda krav.

STANLEY Security Sverige AB erbjuder kvalificerad service dygnet runt under veckans alla dagar

