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H Brink’s Security Services ανέλαβε από
την 1η Ιουνίου 2013 το έργο της επάνδρωσης
και λειτουργίας των μηχανημάτων ελέγχου
ασφαλείας στους χώρους των επιβατικών
σταθμών του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά.
Η σημασία της ανάθεσης ενός τέτοιου έργου
είναι τεράστια για την εταιρεία μας καθόσον
πρόκειται για την ανάληψη υπηρεσιών σε
εφαρμογή του International Ship & Port
Security (ISPS) Code στο μεγαλύτερο λιμάνι
της χώρας μας.
Η Brink’s Hellas με πλήρη εξουσιοδότηση
ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας
(RSO) από το Ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, τους κανονισμούς του Διεθνούς
Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO) και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) προετοιμάζει
τις Αξιολογήσεις και τα Σχέδια Ασφαλείας
για τους λιμένες. Η Ομάδα Αξιολόγησης και
Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων έχει
αναπτύξει επιμορφωτικά προγράμματα για
την κατάρτιση των υπαλλήλων ασφαλείας
των λιμένων σύμφωνα με τα πρότυπα του
Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.
Το λιμάνι του Πειραιά είναι ο κύριος κόμβος
των λιμένων κρουαζιέρας της χώρας μας
και το σημαντικότερο λιμάνι κρουαζιέρας
της Ανατολικής Μεσογείου, μετατρέποντάς

το σε κύρια Πύλη Τουρισμού και Πολιτισμού
της χώρας, για την εξυπηρέτηση των
κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών τους.
Το λιμάνι του Πειραιά, που με επιτυχία
διαχειρίζεται ο ΟΛΠ Α.Ε., αποτελεί την
εθνική βάση-κόμβο για την ελληνική
κρουαζιέρα.
Με τον Α’ Σταθμό Επιβατών Κρουαζιερόπλοιων “Μιαούλης” και τον Β’ Σταθμό
‘’Θεμιστοκλής’’ που εγκαινιάστηκε πρόσφατα
ο ΟΛΠ Α.Ε θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα 25.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ
μέχρι το τέλος του 2013 θα έχει ολοκληρωθεί
ο Γ’ Σταθμός Επιβατών Κρουαζιέρας “Άγιος
Νικόλαος” έκτασης 3.500 τ.μ., παράλληλα με
το λιμάνι κρουαζιέρας της Ακτής Μιαούλη

COMPUSAFE®
Το έξυπνο χρηματοκιβώτιο
Η Υπηρεσία CompuSafe® βασίζεται στη διάθεση από την
Brink’s ενός «έξυπνου» χρηματοκιβωτίου, στο οποίο ο κάθε
ταμίας του καταστήματος, μπορεί να τοποθετεί συνεχώς τις
εισπράξεις του.
Η συσκευή, με τους πιστοποιημένους ηλεκτρονικούς
αναγνώστες της, εκδίδει αυτόματα, σχετική αναλυτική
απόδειξη κατάθεσης με προηγούμενο έλεγχο πλαστότητας,
ενώ συγχρόνως ενημερώνει ασύρματα την Brink’s.
Από αυτή τη στιγμή και μετά, οι εισπράξεις είναι απολύτως
ασφαλιστικά καλυμμένες για οποιαδήποτε κίνδυνο από την
Brink’s. Με προσυμφωνημένη συχνότητα μεταφέρονται με
χρηματαποστολή στην Τράπεζα του Πελάτη. Ταυτόχρονα η
Υπηρεσία Compusafe®, παρέχει τη δυνατότητα κάθε αναλυτικής ενημέρωσης για το σύνολο των εισπράξεων, είτε
επιτόπου είτε μέσω διαδικτύου και για όλους τους ταμίες είτε
για ένα, είτε για περισσότερα καταστήματα.
Οι ανάγκες ωστόσο κάθε πελάτη μπορεί να διαφέρουν. Η
Υπηρεσία Compusafe® αποτελώντας την μοναδική ΑΣΦΑΛΗ
επιλογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εισπράξεων μπορεί
να συνδυάζει τον κατάλληλο κάθε φορά, υψηλής τεχνολογίας
εξοπλισμό, με τις ανάλογες υπηρεσίες χρηματαποστολών,
καταμέτρησης, ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης της
Brink’s προσφέροντας έτσι πλήρη Ασφαλιστική Κάλυψη ειδικά
για την δική σας επιχείρηση.

Πρόγραμμα επιβράβευσης Υπαλλήλων
Η Brink’s εφαρμόζει πολιτική για την
αναγνώριση, ενθάρρυνση και επιβράβευση
της εξαιρετικής παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από το ένστολο προσωπικό της του
οποίου η απόδοση υπερβαίνει τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές των καθηκόντων τα
οποία ασκούν.
Μέσω αυτού του προγράμματος επιδιώκεται
επίσης η παρακίνηση και η ενθάρρυνση
όλου του προσωπικού ώστε να αυξήσει την
προσπάθειά του προς την κατεύθυνση της
ατομικής και ομαδικής βελτίωσης.
Συνολικά κάθε μήνα βραβεύονται από την
Brink’s Hellas, δέκα πέντε (15) υπάλληλοι
με κουπόνια, για ισόποσες αγορές από super market και διάφορα άλλα καταστήματα
εστίασης.
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Enhanced Maintenance ΑΤΜ Services μόνο από την Brink’s
Η Brink’s, η μοναδική Εταιρεία στην Ελλάδα που μπορεί
και παρέχει με δικό της εξειδικευμένο προσωπικό πρώτο βαθμό συντήρησης των
ΑΤΜ, πρωτοπορώντας ξανά,
προσφέρει στην Ελληνική
Αγορά μια νέα υπηρεσία
συντήρησης το “FLM Enhanced
Maintenance (FLM-ΕΜ)“, σε
κάθε ΑΤΜ ευθύνης της με
στόχο την άμεση αύξηση του
χρόνου διαθεσιμότητάς του
και την εφεξής μείωση των
εμφανιζόμενων βλαβών σε
αυτά.
Οι Τράπεζες, με τη χρήση
αυτής της υπηρεσίας, μπορούν
πλέον να απολαμβάνουν τα
κάτωθι οφέλη:

• Αυξημένη ικανοποίηση των
Πελατών της Τράπεζας μέσω
αύξησης της διαθεσιμότητας
εκάστου ΑΤΜ.
• Αύξηση συναλλαγών των
πελατών στο ΑΤΜ.
• Σταθεροποιημένο ετήσιο
κόστος συντήρησης και
ευκολία προϋπολογισμού
του ανά ΑΤΜ.
• Βελτιστοποίηση ταμειακών
ροών και διαθεσίμων – Cash
Management Performance
Levels.
• Μείωση των άσκοπων
κλήσεων για SLM.
Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ακριβούς διάγνωσης
στην περίπτωση που απαιτείται συντήρηση SLM (δεύτε-

ρος βαθμός συντήρησης μηχανήματος) εξοικονομώντας
έτσι επιπλέον επισκέψεις και
χρόνο διαθεσιμότητας του ΑΤΜ.
Τον Σεπτέμβριο του 2012 η
BRINK’S ξεκίνησε την έναρξη
πιλοτικού προγράμματος με
έναν μεγάλο πελάτη της
στην περιοχή της Αθήνας και
με σκοπό την μείωση των
επισκέψεων FLM-SLM. Τα
αποτελέσματα είναι άκρως
ενθαρρυντικά αφού τα αποτελέσματα δείξανε μία μείωση
επισκέψεων της τάξεως του
19,6%.

Ειδική προσφορά
Για τους αναγνώστες του Newsletter,
προσφέρουμε έκπτωση 100 €, στην αγορά
ενός (1) πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος
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συναγερμού με προμήθεια και εγκατάσταση
από την Brink’s Security Services και
παρέχεται με τη σύνδεση του συστήματος

στον Ελληνικό Κεντρικό Σταθμό.

Υποκαταστήματα της BRINK’S HELLAS
ανά την Ελλάδα

Τα Νέα της Brink’s
Σε πρόσφατο Παγκόσμιο Συνέδριο
της Brink’s, που έγινε στην Αμερική
η Εταιρεία μας Brink’s Hellas
βραβεύτηκε, ανάμεσα σε όλες τις
εταιρείες της Brink’s παγκοσμίως, για
την μοναδική υπευθυνότητα της και την
καταγεγραμμένη αποτελεσματικότητα
της στην Ελληνική αγορά.
Η βράβευση αυτή αναδεικνύει την
ομαδική δουλειά όλων όσων εργάζονται
στην Brink’s Hellas αλλά και την
εμπιστοσύνη που υπέδειξαν οι Πελάτες
στην Εταιρεία μας, ώστε να είναι
αναγνωρίσιμο και αξιόπιστο το όνομα
Brink’s στη Ελλάδα.
Η Brink’s έχει θέσει ως στόχο στα
υποκαταστήματα της παγκοσμίως,
3 βασικές αξίες (ACT), στις οποίες
πρέπει να βασιστούν προκειμένου να
δραστηριοποιούνται τοπικά.
Οι Αρχές αυτές είναι:
Accountability – η Υπευθυνότητα
Customer focus – η έμφαση και πλήρης
κατανόηση και γνώση στις ανάγκες του
πελάτη
Trust – η εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να εμπνέει στου Πελάτες και το
Προσωπικό της η Εταιρεία.
Εμείς στην Brink’s Ελλάδος, δεσμευόμαστε για την τήρηση των παραπάνω
Αρχών και αυτό φαίνεται από την
ποιότητα των υπηρεσιών μας και την
αναγνώριση αυτών από τους Πελάτες
μας.

1) BRINK’S ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 3484 000
info.athens@brinksinc.com

9) ΒRINK’S ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλ.: 24610 21782
info.kozani@brinksinc.com

2) ΒRINK’S ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310 483 180
info.thess@brinksinc.com

10) ΒRINK’S ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τηλ.: 22510 37795
info.mytilini@brinksinc.com

3) ΒRINK’S ΠΑΤΡΑΣ
Τηλ.: 2610 529 901
info.patra@brinksinc.com

11) ΒRINK’S ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τηλ.: 27210 32017
info.kalamata@brinksinc.com

4) ΒRINK’S ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλ.: 2810 360 296 – 7
info.herakleio@brinksinc.com

12) ΒRINK’S ΡΟΔΟΥ
Τηλ.: 22410 96111
info.rhodes@brinksinc.com

5) ΒRINK’S ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ.: 28210 92322
info.hania@brinksinc.com

13) ΒRINK’S ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ.: 2510 391 432
info.kavala@brinkinc.com

6) ΒRINK’S ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλ.: 2410 555 333
info.larisa@brinksinc.com

14) ΒRINK’S ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τηλ.: 25510 83183
info.alexandroupoli@brinksinc.com

7) ΒRINK’S ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ.: 26610 80488-9
info.kerkyra@brinksinc.com

15) ΒRINK’S ΧΙΟΥ
Τηλ.: 22710 80581
info.chios@brinksinc.com

8) ΒRINK’S ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τηλ.: 26510 44455, 44372
info.ioannina@brinksinc.com

16) BRINK’S ΣΑΜΟΥ
Τηλ.: 6979797570
info.samos@brinksinc.com

Newsletter

Brink’s Hellas Newsletter
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3484 000 ή στο e-mail: newsletter@brinksinc.com
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το site της Εταιρείας μας, στο www.brinkshellas.gr
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