KOMP L EXN Í Ř E Š E N Í V OB L A S T I B E Z P E Č N OS T I

K D O J SM E ?

SKUP I N A G4 S VE SV Ě TĚ : D ŮV Ě RY H OD N Ý
PARTN E R V O B LA ST I B E Z P E Č N OS TI

NA BÍDKA SLU Ž EB G4S

» Největší světový poskytovatel bezpečnostních řešení
v zemích a v odvětvích, kde bezpečnostní rizika představují
strategickou hrozbu.

G4S nabízí komplexní a na míru tvořená bezpečnostní řešení,
která zahrnují služby v těchto klíčových oblastech:

» Působí na všech kontinentech, ve více než 125 zemích.

» Převoz hotovosti a cenin.
» Zpracování hotovosti a příprava dotací.
» Správa a servis bankomatů.

» Druhý největší soukromý zaměstnavatel na světě,
více než 635 000 zaměstnanců.
» Akcie jsou kótovány na burze v Londýně a také v Kodani.
» Roční obrat skupiny přesahuje 7 000 mil. GBP.

CASHOVÉ SLUŽBY

FYZICKÁ OSTRAHA OSOB A MAJETKU
»
»
»
»

Guarding.
Zabezpečení kulturních a sportovních akcí.
Mobilní hlídky.
Recepční služby.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE
» Technologie:
• Kamerové systémy (CCTV).
• Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS).
• Elektrická požární signalizace (EPS).
• Systémy kontroly vstupu (SKV).
• Docházkové systémy.
• Perimetrické systémy.
• Ostatní slaboproudé systémy.
» Monitoring (Pult centralizované ochrany).
» Servis a poradenství.

Speciální službou G4S je kompletní
ochrana civilního letectví (screeningy
cestujících i zavazadel, kontroly letadel,
ostraha strategických infrastruktur letiště aj.).

KOMPLEXNÍ BEZPEČNOSTNÍ
ŘEŠENÍ POSKYTUJEME PO CELÉ ČR.
Optimální rozmístění poboček G4S v Praze,
Brně a Ostravě umožňuje efektivní výkon
po celém území ČR.

C AS H OV É SLU ŽB Y

FYZ ICKÁ O ST R A HA O SO B A MA JET KU

KDE MAJÍ CASHOVÉ SLUŽBY G4S VYUŽITÍ?
Všude, kde je nutno rychle, efektivně a především
bezpečně nakládat s hotovostí a ceninami.
Jedná se zejména o bankovní a finanční instituce,
obchody, organizace státní správy, firmy
i drobné podnikatele.

PŘEPRAVA HOTOVOSTI A CENIN
» Transporty hotovosti a cenných zásilek (kolků,
stravovacích lístků, šperků, drahých kovů apod.).

ZPRACOVÁNÍ HOTOVOSTI – BANKOVEK
I MINCÍ RŮZNÝCH MĚN
» Přepočítání obsahu zásilek hotovosti a vklad
na účet zákazníka (CZK, EUR a další hlavní
zahraniční měny).
» Příprava dotací hotovosti pro pokladní účely
(bankovky a mince dle nominálu).
» Správa zákaznických depozit.
OBSLUHA A SERVIS BANKOMATŮ
» Doplňování hotovosti.
» Údržba a servis bankomatů.
» Správa zadržených karet.

VÝHODY A BENEFITY PRO ZÁKAZNÍKY
CASHOVÝCH SLUŽEB
» Včasné doručení zásilky na určené místo.
» Eliminace rizik reálně hrozících škod a ztrát,
garance G4S ihned po převzetí zásilky.
» Ochrana zaměstnanců před nebezpečím
loupežného přepadení.
» Snížení nákladů za vlastní nákup techniky
a zařízení potřebného pro zpracování hotovosti.
» Snížení nákladů na pojištění.
» Rychlejší oběh hotovosti.
» Průběžný přehled o stavu hotovosti
v jednotlivých pobočkách a obchodech.
» Garance neustálé modernizace postupů
a technického vybavení.

REALIZACE CASHOVÝCH SLUŽEB
» Cashové služby poskytujeme po celé ČR
i do okolních států a zemí Evropské unie.
» Zajišťujeme nepřetržitý provoz 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
» Disponujeme vycvičeným a vyškoleným
personálem, plně kvalifikovaným k provádění
bezpečné přepravy cenností.
» Využíváme flotilu téměř 200 speciálních
pancéřových vozidel rozmístěných
na 7 operačních základnách.
» Zásilky převzaté k přepravě jsou pojištěné
do plné hodnoty.
» Střediska zpracování hotovosti v Praze, Brně
a Ostravě jsou vybavena moderní bankovní
technikou.
» K přepravě nabízíme jednorázové bezpečnostní
obaly pro balení zásilek hotovosti.

KOMU JSOU SLUŽBY
FYZICKÉ OSTRAHY URČENY?
Zejména široké podnikatelské veřejnosti, majitelům
středních a velkých průmyslových objektů,
administrativních budov, skladišť a terminálů,
supermarketů nebo veřejnosti přístupných budov.
Základem služeb je organizovaná, profesionální, nákladově
přiměřená, soustavná a kvalitní činnost minimalizující
možnost realizace předem definovaných hrozeb a rizik.

RECEPČNÍ SLUŽBY

Nabídka bezpečnostních služeb G4S zahrnuje
především tyto aktivity:

» Kompletní zajištění chodu recepce – evidence
vstupu osob, vjezdů a výjezdů vozidel, informační
služby, ohlašování návštěv, správa telefonických
hovorů, výdej klíčů aj.

FYZICKÁ OSTRAHA – GUARDING

REALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB

» Vnější ochrana objektu (venkovní areály, systém
pochůzek a kontrol apod.).
» Vnitřní ochrana objektu (recepce, jednotlivá stanoviště
v rámci objektů, monitorovací středisko, kontroly aj.).

ZABEZPEČENÍ KULTURNÍCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ
» Zajištění bezpečnosti včetně pořadatelské služby
a spolupráce s integrovaným záchranným systémem.

MOBILNÍ HLÍDKY
» Operační, speciálně vycvičené hlídky působící mezi
jednotlivými objekty na základě analýzy časové křivky
výskytu bezpečnostních rizik.
» Služba je vykonávána v úzké součinnosti s pracovníky
Pultu centralizované ochrany.

Služby vykonávají prověření, fyzicky zdatní,
uniformovaní pracovníci vyškolení na požadovanou
bezpečnostní úroveň. Přítomnost fyzické ostrahy
v objektu působí preventivně, tým současně plní
řadu úkonů ochrany, které nelze zabezpečit jiným
způsobem.

JEDNOTLIVÉ ÚROVNĚ OSTRAHY
» Strážný.
» Vrátný.
» Pochůzkář – pevná stanoviště, obchůzková
kontrolní činnost v objektu.
» Recepční.
» Bezpečnostní pracovník.
» Mobilní hlídka.
Dobré jméno společnosti G4S stojí na špičkové
kvalitě fyzické ostrahy. Naši pracovníci absolvují
náročný výcvik a využíváme rovněž propracovaný
model prověřování zaměstnanců, kterým
procházejí opakovaně.

B EZP E ČNOST NÍ SY ST É MY A TE C H N OL OG IE

JAKÉ JSOU HLAVNÍ CÍLE PŘI VYUŽITÍ
BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ A SYSTÉMŮ?
G4S provozuje v soukromé i veřejné sféře řadu bezpečnostních
systémů. Jejich hlavním cílem je systémově přispívat
především k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci,
k ochraně duševních hodnot před průmyslovou špionáží
a k ochraně majetku před krádeží a ohněm.
Služby jsou poskytovány nejmodernějšími technologiemi
od českých i světových výrobců a realizovány týmem vysoce
odborně vzdělaných a zkušených profesionálů.

NABÍZENÉ TECHNOLOGIE:
»
»
»
»
»
»

Kamerové systémy.
Elektronické zabezpečovací systémy (PZTS).
Elektronické protipožární systémy (EPS).
Přístupové systémy (KVS).
Perimetrické systémy.
Ochrana zboží.

G4S disponuje rovněž vlastním technologickým portfoliem:
AMAG TECHNOLOGY

ELEKT RO NICKÝ MO NITO R ING

V rámci divize bezpečnostních systémů a technologií
zajišťujeme připojení technických zabezpečovacích a požárních
zařízení na Pult centralizované ochrany (PCO).
Vyhodnocujeme bezpečnostní, požární a provozní procesy
ve střeženém objektu a nabízíme i další činnosti související
s touto službou, jako jsou např.:

REALIZACE
TECHNOLOGICKÝCH
ZAKÁZEK
G4S analyzuje požadavky zákazníka,
navrhuje a instaluje nejefektivnější
poplachový systém, a to jak u systémů
aplikovaných na jedno místo, tak i u plně
integrovaných a síťových poplachových
systémů pokrývajících několik lokalit.
Cílem G4S je dosáhnout perfektní stálé
funkčnosti nainstalovaných zařízení,
včetně dosažení shody se zákony, předpisy
a normami ČR. Součástí dodávky
servisní služby jsou garanční opravy,
záruční i pozáruční servis včetně
vystavování revizních a technických
zpráv a průběžných informací
zákazníkovi o stavu a doporučovaných
změnách technického zabezpečovacího
systému.

»
»
»
»
»
»

Výjezd zásahové jednotky k fyzické kontrole objektu.
Pravidelná kontrola mobilní hlídkou.
Dostřežení objektu v případě narušení či napadení.
Informování Policie ČR.
Dálkový technický zásah do systému.
Reporting a vyhodnocování přijímaných informací.

Stavové signály jsou přenášeny pomocí signálu GSM, jednotné
telefonní sítě nebo internetového připojení. Připojení na PCO
je poskytováno celorepublikově.

ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
Při zjištění nestandardní situace
v monitorovaném objektu vysílá operátor
PCO obvykle zásahovou jednotku
k fyzické kontrole stavu objektu.
V případě tísňového signálu (nátlakový
kód nebo stisknutí panikového hlásiče) je
zásahová jednotka vysílána okamžitě.
Při zjištění narušení objektu oznámí
zásahová jednotka tuto skutečnost PCO,
zůstává na místě a provádí dohodnutá
opatření – zadržení pachatele
v objektu, střežení objektu do
příchodu zákazníka či jím určené
osoby nebo do příjezdu Policie ČR.

N AŠ I L ID É

Jeden z pilířů našeho podnikání tvoří zaměstnanci, neboť
právě oni jsou tváří G4S. Věnujeme maximální pozornost
jejich výběru, výcviku a školení, ale i systému hodnocení
a sociálnímu programu. G4S celosvětově zaměstnává
více než 625 000 lidí, v ČR je to téměř 2 500 odborně
vyškolených a vycvičených profesionálů.
G4S vyznává rovné podmínky podnikání a je
i signatářem mezinárodní aktivity UN Global
Compact, která podporuje společensky odpovědný přístup
podnikatelských subjektů v oblasti lidských práv, zaměstnávání,
životního prostředí a protikorupčního jednání.

NAŠE HODNOTY
Jako vedoucí poskytovatel bezpečnostních řešení v České
republice si uvědomujeme svůj vliv na společnost a prostředí,
v němž podnikáme. Budujeme otevřené vztahy se svými
zákazníky, dodavateli i dalšími obchodními partnery
a samozřejmě i se zaměstnanci.

MOTIVACE JAKO ZÁKLAD ÚSPĚCHU
Naše strategické hodnoty jsou i základem zaměstnaneckého
motivačního programu. V něm oceňujeme iniciativu, týmovost,
příkladnou pracovní výkonnost pro spokojenost zákazníků
i mimořádné činy nad rámec pracovních povinností. Kromě
finanční odměny získávají pracovníci bronzový, stříbrný a zlatý
odznak, každý rok je navíc udělován zlatý výroční odznak.

GA R A NCE KVA LIT Y SLU Ž EB

POJIŠTĚNÍ

» Zaměření na zákazníka – navazujeme
úzké, ale otevřené vztahy založené
na vzájemné důvěře a oboustranném
prospěchu.
» Odbornost – sledujeme trendy
a tvořivým přístupem posilujeme
své kvality.
» Výkonnost – pracujeme na neustálém
zvyšování naší úrovně.
» Lidé – zaměstnáváme ty nejlepší,
rozvíjíme jejich schopnosti a poskytujeme
jim příležitosti k růstu.
» Poctivost – pracujeme vždy korektně.
» Spolupráce a týmový duch – G4S
funguje jako jednotný celek.

G4S má uzavřen soubor smluv na pojištění
odpovědnosti za škodu vzniklou zákazníkovi
v souvislosti s výkonem ochranných bezpečnostních
služeb. Pojistky jsou zajištěny globálním programem
zahraničního pojistitele Zurich International
Limited, Lloyd’s of London a ACE European
Group Ltd. a výše pojistné částky je stanovena
až na 50 mil. GBP. I díky tomu můžeme našim
zákazníkům poskytnout nejvyšší možné záruky.
Pasivní garance založené na pojistném krytí
vzniklých škod považujeme až za krajní opatření
v ochraně našich zákazníků. Prioritou v našich
službách jsou aktivní bezpečnostní opatření
s využitím moderních prostředků ochrany, jimiž se
snažíme minimalizovat možná rizika a vyloučit vznik
škod na majetku, který je nám svěřen k ochraně.
Naším cílem je poskytnout klientům za všech
okolností vysoce profesionální a kvalifikovaný servis.

PŘÍSNÁ KRITÉRIA KVALITY
G4S využívá standardní ukazatele k měření kvality
poskytovaných služby přizpůsobené specifickým
podmínkám konkrétní zakázky. Po kontrole navrhuje
nápravná opatření, aby byla zajištěna vždy nejvyšší
možná úroveň ochrany. Součástí komplexního
systému kontrolních mechanismů je i nabídka
bezpečnostního posouzení střeženého objektu.

CERTIFIKACE
Služby poskytujeme v souladu s požadavky
mezinárodní normy jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.
Ověřování a dodržování jakosti je zabezpečeno
prováděním nezávislých externích auditů.
Další certifikace: ČSN ISO/IEC 27001:2006
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
G4S Secure Solutions je navíc prověřena Národním
bezpečnostním úřadem a má vystaveno osvědčení,
jež potvrzuje, že společnost splňuje veškeré podmínky
do stupně utajení „Důvěrné“ pro zpracování
a uchovávání utajovaných informací, a dále osvědčení
do stupně „Tajné“ pro seznamování se s tajnými
dokumenty.

SDRUŽENÍ A ASOCIACE
Jsme členy významných profesních sdružení a asociací,
jejichž prostřednictvím se aktivně podílíme na přípravě
legislativní úpravy postavení civilních bezpečnostních
služeb v ČR.
» Confederation of European Security
Services (COESS)
» The European Security Transport
Association (ESTA)
» Asociace technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm
» Security Club

N AŠ I Z ÁKAZN Í CI

S většinou našich zákazníků
spolupracujeme již více než 10 let.
Usilujeme tak o dlouhodobá strategická
par tnerství v oblasti zabezpečení
jejich majetku, ale i jejich zaměstnanců
a zákazníků.

PORTFOLIO NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ TVOŘÍ
SPOLEČNOSTI A INSTITUCE, KTERÉ PATŘÍ
VE SVÉM OBORU MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ.
» Banky a finanční instituce.
» Obchodní řetězce, ale i střední
a malí obchodníci.
» Střední a velké průmyslové závody.
» Telekomunikační a logistické firmy.
» Administrativní budovy.
» Letiště.
» Sítě čerpacích stanic.
» Veřejné instituce.
» Jaderné elektrárny.
» Chemický průmysl.
» Obchodní centra.
» Průmyslové zóny.
» Výrobní podniky.

ODPOVĚDNOST G4S VŮČI SPOLEČNOSTI

HLAVNÍM NAŠÍM ÚKOLEM JE ZAJISTIT KLID A BEZPEČÍ
NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ, ALE I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

G4S si plně uvědomuje svoji odpovědnost vůči společnosti
i prostředí, ve kterém podniká. Bereme v úvahu hospodářský
a sociální dopad naší činnosti, včetně vlivu na životní prostředí,
a snažíme se maximalizovat výhody a minimalizovat jakýkoliv
negativní dopad našeho působení.
Realizujeme např. The Climate Action Programme
pro kontrolu a snižování emisí našich budov a vozidel.
Podporujeme Nadační fond Českého rozhlasu a jeho
projekt Světluška, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým
zrakovým postižením.
Jsme partnery mnoha sportovních a kulturních událostí.
Spolupracujeme s Agenturou pro neslyšící APPN,
kterým umožňujeme snadnější začlenění do společnosti,
mj. prostřednictvím zaměstnání v G4S.

VIZE MANAGEMENTU 2015 – 2018

Jsme součástí iniciativy UN Global Compact, která podporuje
společensky odpovědný přístup firem v oblasti lidských práv,
zaměstnávání, životního prostředí a protikorupčního jednání.

» Jsme nejlepší společností poskytující bezpečnostní
služby na českém trhu.

» G4S je značkou, od které se očekává 100% kvalita.

» Určujeme trendy na trhu Cash
a bezpečnostních technologií.

Pojďme společně najít nové možnosti
jak lépe chránit váš svět.

» Zaměstnanci jsou v G4S spokojení, jsou
loajální a doporučují zaměstnání svému okolí.
Zaměstnanci reprezentují službu G4S.
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