Me olemme AVARN Security
—

AVARN Security
—
AVARN Security on strateginen ja vastuullinen turvallisuuskumppani yrityksille
ja julkisen sektorin organisaatioille. Työllistämme noin 2 800 turvallisuusalan
huippuosaajaa, joiden sitoutuminen ja osaaminen sekä innovatiivinen ajattelutapa
vahvistavat asiakkaidemme turvallisuutta ja kilpailukykyä – nyt ja aina. Palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti 20 toimipisteemme ja laajan yhteistyökumppaniverkostomme kautta. Olemme osa Sector Alarm Groupia.

Arvoperustamme
—
Liiketoiminta-ajatus
Olemme täyden palvelun turvallisuusyhtiö,
jonka sitoutuminen, osaaminen ja innovatiivinen ajattelutapa vahvistavat asiakkaidemme turvallisuutta ja kilpailukykyä
– nyt ja aina.
Etiikka
Toimimme
Huomaavaisesti
Rehellisesti
Kunnioittavasti

Arvot
Intohimo
Arvostus
Yhteishenki

Visio
Ensiluokkaista turvallisuutta vastuullisesti.

Palvelumme

—
Yhdistämällä hälytysvalvonnan ja turvallisuustekniikan sekä turvallisuus- ja rahankäsittelypalvelujen kokonaisuuksia voimme tarjota
juuri sinulle sopivimman turvallisuusratkaisun.

Hälytyskeskus

Toimintatapamme

—
Me, AVARN Securityllä, pyrimme kaikissa tilanteissa parhaaseen
ratkaisuun. Teemme yritysten ja organisaatioiden toiminnasta turvallisempaa ja sujuvampaa yhdistämällä intohimoisen turvallisuusosaamisen hyvin suunniteltuihin teknisiin ratkaisuihin ja palveluihin.

Turvallisuustekniikka

Turvallisuuspalvelut

Rahankäsittely

Hälytyskeskus
—

Me valvomme ja turvaamme ympäri vuorokauden
vuoden jokaisena päivänä.
Hälytyskeskuksemme ottaa vastaan tietoa kohteiden
hälytysjärjestelmistä ja ryhtyy hälytystilanteessa viiveettä ennalta sovittuihin toimenpiteisiin. Vartijamme
ovat tarvittaessa nopeasti paikalla tarkastamassa tilat
ja suorittamassa sovitut toimenpiteet.

Turvallisuustekniikka

Tuotteet ja asennus

Turvallisuustekniikka
—

Huolto ja ylläpito

Innovatiivisten turvajärjestelmiemme avulla voit vahvistaa kilpailukykyäsi.
Meiltä saat koko turvajärjestelmän – asennuksesta
ja käyttöönotosta aina huolto- ja ylläpitopalveluun.
Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään juuri
sinun toimintaasi sopivan järjestelmän.

Hälytyskeskus

Valvonta

Contact Center

Asiakaspalvelu

Rahankäsittely
—

Kuljetamme ja käsittelemme rahaa sekä toimitamme asiakkaillemme omaan käyttöön rahankäsittelyä
tehostavia laitteita.
Olemme arvologistiikan edelläkävijä ja merkittävä toimija. Huolehdimme asiakkaan turvallisuustarpeiden ja
aikataulujen mukaisesti käteisen rahan, arvopaperit,
tallenteet tai muun arvo-omaisuuden turvallisesti sovittuun paikkaan sovittuna ajankohtana. Huolehdimme merkittävästä osasta Suomen käteisautomaatteja.

Rahankäsittelypalvelut

Turvallisuuspalvelut

Vartiointi ja
järjestyksenvalvonta

Vastaanotto ja
kulunvalvonta

Turvallisuuspalvelut
—

Tapahtumaturvallisuus

Turva-auttaja

Turvatarkastus

Me autamme, kun tarvitset paikalle ihmisen, joka
valvoo turvallisuutta, opastaa ja tietää, mitä tehdä,
jos jotain sattuu.
Vartijamme ja järjestyksenvalvojamme ovat paikalla
tekemässä sinun sekä asiakkaidesi, vieraidesi ja
henkilöstösi arjesta turvallisemman ja sujuvamman.

Rahanlaskenta

Arvokuljetus

Optimointi ja
hallinnointi

Asiakkaamme
—
”Sijaintimme ja kävijämäärämme edellyttävät turvateknologiaa ja alan monipuolista asiantuntemusta. Palveluntuottajan valinnan ratkaisi aito kiinnostus kauppakeskuksemme
asioihin. AVARN Securityn palveluesimiehet ja vuoropäälliköt sitoutuivat heti alusta alkaen haluamaan Hansan
parasta.”
Timo Palviainen, kauppakeskusjohtaja, kauppakeskus
Hansa

”Teknologia auttaa turvallisuuden hallinnassa, mutta on
tärkeää muistaa, että tarvitsemme myös ihmisiä turvaamaan matkustajien liikkumista. Mittaamme jatkuvasti
matkustajiemme turvallisuudentunnetta, ja tulokset
kertovat sen syntyvän ennen kaikkea mukavista asiakaskohtaamisista.”
Ari Kumara, turvallisuuspäällikkö, Finavia

Korkea asiakastyytyväisyys on toimintamme edellytys, ja
siksi mittaamme onnistumistamme säännöllisesti. Jotta
täyttäisimme ja ylittäisimme asiakkaidemme odotukset,
arvioimme je kehitämme toimintaamme jatkuvasti.
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