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SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A 
COMUNITATS DE VEÏNS

GESTIÓ INTEGRAL DE LA SEGURETAT I 
MANTENIMENT DELS SEUS BÉNS



Oferim una solució integral de 
videovigilància especialment dissenyada 
per a comunitats de propietaris i pàrquings 
comunitaris. Complint la normativa de 
protecció de dades i amb tots els serveis per 
que el seu sistema funcioni correctament dia 
i nit.

Demani informació dels nostres serveis més 
destacats:

•  Alarmes contra robatori i intrusió

Les alarmes contra robatori i intrusió que ofereix 
BPS Sistemes per a llars, comerços, pimes i grans 
empreses, ofereix solucions de seguretat a tots els 
nivells segons les necessitats de cada client.

•  Control d’accessos i presència

BPS SISTEMES gestiona diversos sistemes de 
control d’accessos i presència que li permet 
controlar i restringir accessos a les estades 
que triï i supervisar horaris de persones que 
prestin serveis a la seva llar (jardiners, serveis de 
manteniment, etc.).

•  Central pròpia d’alarmes (CRA)

Alarmes antirobatori i atracament, Circuit tancat de 
TV, Central receptora d’alarmes a nivell Nacional, 
Serveis de Videovigilància.

•  Custòdia de Claus, Protecció perimetral i Control
d’accessos.

Custòdia de claus i servei de resposta d’alarmes
Els nostres vigilants de seguretat mantenen contacte 
permanent amb la central receptora d’alarmes. Els 
processos de decisió són simples, ja que se segueix 
un rigorós protocol d’actuació per a cada cas.

•  Televigilància i control de circuits tancats de TV
(CCTV).

BPS SISTEMES li ofereix la possibilitat de vigilar a 
distància una àrea protegida mitjançant càmeres 
de vídeo i un control a través de la nostra central 
receptora. 

•  Vigilants de Seguretat per a protecció física de
béns.

•  Servei rondes discontínues.

LA SEGURETAT DE LES SEVES 
INSTAL•LACIONS EN BONES MANS


