
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
НА ЖИВО,
СИГУРНОСТ И ОХРАНА

За кого е предназначена услугата? 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Компанията ни предоставя на потребителите си
услуги по охрана, чрез непрекъснато видеонаблюдение.

• Индустриални предприятия и фабрики
• Автокъщи
• Строителни обекти
• Жилищни комплекси, хотели, хотелски бази
• Складови бази и голями магазини
• Охрана на критична инфраструктура
• Охрана на учебни заведения
• Други голями обекти, нуждаещи се от
  ефективна охрана и сигурност

Коя е компанията LiveWatch
и какви услуги предоставяме на пазара?



Технология на услугата LIveWatch

Предимства на услугата LiveWatch

Камерите са много по-ефективни за бюджета на компаниите.  
Инвестицията в тях е еднократна, но след това тя се изплаща много бързо. Разходите 
на компаниите падат рязко при внедряване на видеонаблюдение на живо. 

• Видеонаблюдението разполага с по-малък брой, но отлично подготвени и мотивирани 
служители, които получават високи заплати и вършат съвестно своята работа. 

 
• Услугите по видеонаблюдение постоянно се контролират от специализиран софтуер – 

той следи служителите и периодично проверява тяхното внимание, за да подсигури 
евентуално разсейване и невнимание

• Видеонаблюдението на живо непрекъснато следи обектите и при подозрителни 
действия и още преди да е извършено престъплението уведомява СОТ компанията 
на клиента и евентуално и полицията, като така успява да  предотврати това престъпление.

На сайта има детайлна информация, 
на често задавани от потребители въпроси, 

контакти и всякаква необходима информация, а 
нашият търговски отдел е на ваше  разположение за 

запитвания.

Изграждаме система за
наблюдение с камери, свързани
с нашия мониторингов център. 

Операторите ни работят в
синхрон със системата, като софтуер

редовно проверява нивото
им на внимание, за да не пропуснат нещо.

При възникване на събитие 
незабавно алармираме и изпращаме 

необходимият брой 
екипи за реакция, и/или полиция. 

И за да ви държим информирани,
ние моментално ще ви известим,
какво се случва на вашия обект.

Повече за нашите услуги може да
намерите на www.livewatch.bg 
или на телефон
0899 800 085
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