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Πρωτοποριακές υπηρεσίες από την
Brink’s Hellas
Υπηρεσία εντοπισμού θέσεων οχημάτων
“Brink’s Web Navi”
H Brink’s αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο
διαχείρισης στόλων οχημάτων δίνοντας
περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες,
με χαμηλό κόστος. Το Brink’s Web Navi
είναι το οικονομικότερο και αποδοτικότερο
εργαλείο εντοπισμού, παρακολούθησης
και διαχείρισης στόλου οχημάτων της
ελληνικής αγοράς. Είναι φιλικό σε κάθε
χρήστη του διαδικτύου και προσφέρει
απεριόριστες δυνατότητες.

• Δυνατότητα έκδοσης πολλαπλών
αναφορών για την εύρεση των βέλτιστων
δρομολογίων
• Δυνατότητα ενημέρωσης της
κυκλοφοριακής κατάστασης σε πραγματικό
χρόνο
• Ολοκληρωμένη υποστήριξη από
εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της
Brink’s
Επιπρόσθετα προσφέρει:
• Δυνατότητα αναφοράς κατανάλωσης
καυσίμου ανά όχημα, ανά ημέρα
• Δυνατότητα αναφοράς δεικτών απόδοσης
στόλου όπως:
- γενική εικόνα του στόλου για τις
		 τελευταίες πέντε ημέρες
- γραφήματα
- τάσεις του τελευταίου μήνα

Το Brink’s Web Navi με μια ματιά
προσφέρει τα κάτωθι:
• Δυνατότητα εύρεσης οχήματος ανά πάσα
στιγμή «GPS Trucking» καθώς επίσης και
διασύνδεσης με το Κέντρο Λήψης Σημάτων
της Brink’s
• Δυνατότητα αποτύπωσης ιστορικού
δρομολογίων
• Δυνατότητα ενημέρωσης συμβάντων
(alarms)
• Δυνατότητα εισαγωγής πελατολογίου
• Δυνατότητα δρομολόγησης με πολλαπλές
στάσεις

Συνδυαστικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των
πελατών μας σχετικά με την κάλυψη των
αναγκών τους στο τομέα της ασφάλειας,
απαιτούν αρκετά συχνά, συνδυασμό
υπηρεσιών ασφαλείας όπως φυλάξεις,
συστήματα ασφαλείας, μεταφορά αλλά και
διαχείριση αξιών.
Η Brink’s έχοντας την εμπειρία και την
δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες
λύσεις ασφαλείας σε ανταγωνιστικές τιμές
παρείχε πρόσφατα σε πελάτη της, ένα
συνδυασμό υπηρεσιών που περιελάμβαναν
τον έλεγχο πρόσβασης στις εγκαταστάσεις
του, προστασία & διαχείριση των
εισπράξεων του και εν τέλει μεταφορά τους
στην Τράπεζα.
Πιο συγκεκριμένα, η Brink’s παρείχε 24ωρη
προστασία του χώρου με ένστολο προσωπικό,
εγκατάσταση ειδικών χρηματοκιβωτίων
Drop in Safe όπου οι ταμίες τοποθετούσαν

τα μετρητά σε ειδικούς φακέλους, διενέργεια
χρηματαποστολών για την αποσυμφόρηση
των χρηματοκιβωτίων, ταμειακή συμφωνία
από εξειδικευμένο προσωπικό και κατάθεση
στην Τράπεζα την επόμενη εργάσιμη για
λογαριασμό του Πελάτη.
Η παραπάνω συνδυαστική παροχή
υπηρεσιών προσφέρθηκε στα πλαίσια
εκδήλωσης
προώθησης
προϊόντων
(Βazzar) η οποία και ολοκληρώθηκε
με απόλυτη επιτυχία. Ο πελάτης μας
προστάτευσε με τη βοήθεια της Brink’s
τους πελάτες του, τους υπαλλήλους του και
τις αξίες του.
Η Brink’s έχει τη δυνατότητα να
προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις ανάγκες
και στις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη
της, συμβάλλοντας ενεργά σαν Σύμβουλος
Ασφαλείας, καταθέτοντας την εμπειρία της
και τις ολοκληρωμένες προτάσεις της.

Η υπεροχή της Brink’s στις Υπηρεσίες Φύλαξης
Η Brink’s έχει αναλάβει πρόσφατα τη φύλαξη εγκαταστάσεων πελατών της που έχουν αυξημένες ανάγκες λόγω της ιδιαιτερότητας
τους αλλά και της εν γένει αυξημένης εγκληματικότητας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε παραδείγματα αποτροπής κακόβουλων ενεργειών σε
εγκαταστάσεις πελατών μας, όπως:
Αποτροπή κλοπής σε εγκαταστάσεις πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο
παραγωγής και εμπορίας σιδήρου, από τρία άτομα που προσπάθησαν να διαρρήξουν με
λοστό μία εκ των εισόδων της εγκατάστασης, που δεν καλύπτεται από κάμερες. Έγιναν
αμέσως αντιληπτά από τον φύλακα ασφαλείας και αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή πριν
ολοκληρώσουν την κακόβουλη ενέργεια τους.
Αποτροπή κλοπής σε εγκαταστάσεις πελάτη, από 6 – 7 υπόπτους, οι οποίοι εισερχόμενοι στον
χώρο της εγκατάστασης με υπερπήδηση από σημείο της περίφραξης, που δεν καλύπτεται
από κάμερες ασφαλείας, αποπειράθηκαν να κλέψουν καλώδια. Έγιναν αντιληπτοί από τον
φύλακα ασφαλείας και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια τους.
Αποτροπή κλοπής σε εγκαταστάσεις πελάτη μας από ένα άτομο που προσπάθησε να
εισέλθει σε ανεξάρτητο χώρο που βρίσκεται πλησίον της κύριας εγκατάστασης. Έγινε
αντιληπτός μέσω της κάμερας ασφαλείας που καλύπτει την είσοδο του χώρου από τον
υπάλληλο ασφαλείας. Στη συνέχεια ο υπάλληλός μας προσέτρεξε στο σημείο αναγκάζοντας
με την παρουσία του το άτομο να τραπεί σε φυγή πριν ολοκληρώσει την ενέργεια του.
Συμβολή υπαλλήλου μας που εκτελούσε καθήκοντα φύλαξης εγκατάστασης πελάτη μας
που δραστηριοποιείται στον χώρο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, στον εντοπισμό
και σύλληψη δραπέτη των φυλακών που καταζητείτο από τις αστυνομικές αρχές.
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CASE STUDY: Βελτιστοποίηση διαχείρισης εισπράξεων
H Brink’s παρέχει Yπηρεσίες CompuSafe® σε
μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών με εγκατάσταση
συστημάτων «έξυπνων» χρηματοκιβωτίων στις
κεντρικές εγκαταστάσεις της και σε κάποια από
τα μεγαλύτερα πρατήρια καυσίμων της.
Το συγκεκριμένο έργο προσδίδει προστιθέμενη
αξία στο Πελάτη μας, ο οποίος αποτελεί
ηγέτη στη παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών
με παρουσία σε περισσότερες από 20
χώρες, αφού του παρέχει τη δυνατότητα
μεγιστοποίησης της ρευστότητας του, μείωσης
του κόστους λειτουργίας του και παράλληλα
του εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη
ροή των κεφαλαίων του.
Πριν την ανάληψη του συγκεκριμένου
έργου από την Brink’s, η διαδικασία που
ακολουθούνταν συνοψίζεται ως εξής:
Σε σύντομο χρονικό διάστημα πάνω από
20 βυτιοφόρα έπρεπε αφού πληρώσουν το
αντίτιμο του πετρελαίου στο λογιστήριο, να
κατευθυνθούν στις αντλίες για τον εφοδιασμό
καυσίμων. Η συνολική διαδικασία πληρωμής
ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και επικίνδυνη,
καθώς εκτός των μεγάλων καθυστερήσεων
που σημειωνόταν, το συνολικό ποσό που
συγκεντρωνόταν στο λογιστήριο ήταν ιδιαίτερα

υψηλό και ως εκ τούτου δημιουργούσε
σοβαρά θέματα ασφαλείας.
Η Brink’s αφού πρόεβη στην εκπόνηση
σχετικής μελέτης, προχώρησε στην
υλοποίηση έργου με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
• Εγκατάσταση 2 συστημάτων CompuSafe®
υψηλής χωρητικότητας και υψηλής
ταχύτητας καταμέτρησης
(180 χαρτονομίσματα το λεπτό)
• Εφοδιασμό με μαγνητική κάρτα του κάθε
οδηγού ώστε ο καθένας να μπορεί πολύ
γρήγορα να ταυτοποιείται και να
προβαίνει στη διαδικασία πληρωμής σε
χρόνο κατά 73%! συντομότερο από την
προηγούμενη κατάσταση.
Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας,
είναι σήμερα τα συστήματα CompuSafe®
στις εγκαταστάσεις του Πελάτη να
εξυπηρετούν απρόσκοπτα και άμεσα σε
καθημερινή βάση πάνω από 20 πελάτες
της Χονδρικής οι οποίοι πραγματοποιούν
με ασφάλεια, ευκολία και χωρίς καμία

χρονοτριβή τις πληρωμές , ενώ παράλληλα
απολαμβάνουν των παρακάτω ωφελειών:
• Τα χρήματά τους είναι πλήρως
ασφαλισμένα από την στιγμή της
κατάθεσης στη συσκευή CompuSafe®
• Η Brink’s έχει την πλήρη ευθύνη για τα
χρήματα από την στιγμή που κατατίθενται
στη συσκευή μέχρι και την παράδοση
τους στην Τράπεζα
• Τα λάθη καταμέτρησης και ο κίνδυνος από
παραλαβή πλαστών χαρτονομισμάτων
έχουν εκμηδενιστεί
• Εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος
• Υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για όλες
τις καταθέσεις
• Έχουν ελαχιστοποιηθεί όλα τα κόστη που
σχετίζονται με την διαχείριση χρηματικού
Η Brink’s, πιστή στις δεσμεύσεις της για
παροχή προσωποποιημένων και υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών, βρίσκεται πάντα
στο πλευρό των πελατών της, έτοιμη να
ανταποκριθεί πλήρως σε κάθε τους ανάγκη
όσο σύνθετη και αν είναι αυτή.

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Ημερίδων σε θέματα Ασφαλείας
Η Brink’s, στα πλαίσια της πολυετούς
εμπειρίας της σε θέματα ασφαλείας, διενεργεί
προγράμματα εκπαίδευσης βασικών αρχών
φύλαξης και προστασίας σε εταιρείες που
ενδιαφέρονται να ενημερώσουν και να
εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Από τις
αρχές του 2014, έχουν εκπονηθεί τα παρακάτω
σεμινάρια:
•Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων,
με ειδική θεματολογία στο αντικείμενο security, σε υπαλλήλους πελάτη μας, με ηγετική θέση
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
•Οργάνωση και πραγματοποίηση ημερήσιας
εκπαίδευσης στην ειδικά διαμορφωμένη
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αίθουσα εκπαίδευσης της Brink’s που
βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της, σε
προσωπικό της εταιρείας μας που απασχολείται
σε εγκαταστάσεις επιλεγμένων πελατών
μας (πολυεθνικές εταιρείες) των οποίων οι
επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε σχέση
με το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι και την
γεωπολιτική θέση της χώρας μας, δυνητικά
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο εύρος απειλών.
•Πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου,
σε θέματα security & safety, σε προσωπικό
ασφαλείας που απασχολείται σε πελάτη μας
που κατέχει θεσμικό ρόλο στο οικονομικό και
πολιτικό περιβάλλον της χώρας μας.

Υποκαταστήματα της BRINK’S HELLAS
ανά την Ελλάδα

Τα Νέα της Brink’s

Εννέα Χρόνια Κυκλοφορίας
του Newsletter της Brink’s
Εννέα χρόνια συμπληρώνονται φέτος
από την κυκλοφορία του πρώτου
τεύχους του Newsletter της Brink’s, το
οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα, να
ενημερώνει γύρω από νέα προϊόντα,
υπηρεσίες ασφαλείας και καινοτόμες
λύσεις.
Θα
θέλαμε
να
ευχαριστήσουμε
όλους εσάς τους αναγνώστες μας, οι
οποίοι ξεφυλλίζετε και διαβάζετε την
ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μας
και μας ενθαρρύνετε να συνεχίσουμε
την έκδοση του.

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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