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Brink’s Personal Tracker
Nέα Υπηρεσία από την Brink’s
Όσο η εγκληματικότητα βαίνει
αυξανόμενη και οι υπάρχουσες
προτάσεις ασφαλείας δεν παρέχουν
την απαιτούμενη κάλυψη τόσο
των εγκαταστάσεων όσο και των
οικιακών καταναλωτών, η Brink’s
Security Services αναζητά συνεχώς
νέα προϊόντα και υπηρεσίες που
θα προσφέρουν την αναγκαία
ασφάλεια.
Η πιο πρόσφατη υπηρεσία μας, αναφέρεται
σε μια συσκευή εντοπισμού & που ως
στόχο έχει να προσφέρει στους χρήστες
της τη δυνατότητα να έχουν συνεχή επαφή
μέσω GPS τόσο με ανθρώπους όσο και με
αντικείμενα.
Τι είναι: Η TLT-G3000 είναι μια συσκευή
με ενσωματωμένο δέκτη GPS. Είναι
σχεδιασμένη να εντοπίζει και να
προστατεύει ανθρώπους, φορτία και άλλα
αντικείμενα.
Πως λειτουργεί: Ο ενσωματωμένος δέκτης GPS
βοηθάει στον εντοπισμό των συντεταγμένων
της συσκευής και κατόπιν προωθεί τα
δεδομένα σε αρμόδιο πρόσωπο ή σε κάποιο

κέντρο παρακολούθησης. Μπορεί
να στείλει SMS, να δεχτεί κλήσεις ή
να καλέσει σε προκαθορισμένους
αριθμούς. Επίσης διαθέτει πλήκτρο
πανικού. Η συσκευή έχει τη δυνατότητα
μεταφοράς φωνής και γι’ αυτό το λόγο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως
κινητό τηλέφωνο.
Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Η
φορητή συσκευή εντοπισμού & πανικού
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
• Περιπολίες με ή χωρίς όχημα
• Ασφάλεια σε ηλικιωμένους
• Προστασία των εργαζομένων (Man Down
λειτουργία)
• Προστασία παιδιών
• Προστασία φορτίου
Πιστοποιήσεις: Η προτεινόμενη συσκευή
διαθέτει πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν
ότι πληροί τους κανονισμούς που
ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. περί
ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (Οδηγίες
1999/5/EC – 2006/95/EC – 89/336).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της Brink’s

Happy Holidays

Η Brink’s Hellas
Σας Εύχεται Καλές Γιορτές,
γεμάτες Υγεία, Ευημερία & Ασφάλεια!

Μερικά πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για τα ΑΤΜs
Η πρώτη Αυτόματη Ταμειολογιστική Μηχανή ή απλά
ΑΤΜ εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη το 1961 από τη
Citibank. Μετά από έξι μήνες το ΑΤΜ αφαιρέθηκε διότι
οι πελάτες της Τράπεζας δεν το χρησιμοποιούσαν.
Από τότε όμως και μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν
σαφώς αλλάξει και περίπου 3 εκατομμύρια ΑΤΜ
είναι εγκατεστημένα ανά την Υφήλιο.
Mερικές πληροφορίες που δεν γνωρίζατε για τα
ΑΤΜs:
• Το πρώτο ΑΤΜ στην Ευρώπη εγκαθίσταται στις 27
Ιουνίου 1967 σε κατάστημα της Barclays Bank στην
Αγγλία, ενώ χιλιάδες κόσμος παραβρέθηκε για να δει
τον Bρετανό κωμικό Reg Varney να κάνει χρήση του
μηχανήματος.
• Σήμερα υπάρχουν εγκατεστημένα ΑΤΜs σε όλο τον
κόσμο, από το βορειότερο σημείο της Νορβηγίας έως
το νοτιότερο σημείο της γης στην Ανταρκτική.
• Από όλες τις χώρες του κόσμου, η Βραζιλία έχει τα
περισσότερα εγκατεστημένα μηχανήματα, τα οποία
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ανέρχονται στα 159.898 ATMs.
• Εκτός από την ανάληψη μετρητών, τα ΑΤΜs
σήμερα χρησιμοποιούνται για την έκδοση εισιτηρίων,
ανανέωση χρόνου κινητής τηλεφωνίας, δωρεές
φιλανθρωπικού χαρακτήρα, πληρωμή πιστωτικών
καρτών και πολλές ακόμα χρήσεις.
• Η Παρασκευή έχει παρατηρηθεί ότι είναι η πιο
δημοφιλής ημέρα για την χρήση των ΑΤΜs.
• Τα ΑΤΜs πλέον χρησιμοποιούνται και για κοινωφελής
σκοπούς προβάλλοντας χρήσιμα μηνύματα, όπως
στην Αγγλία, όπου αναγράφεται στην οθόνη τους το
μήνυμα «Μην πίνετε εάν σκοπεύετε να οδηγήσετε».
• Έρευνα που διεξήγαγε η Ernst & Young στις αρχές
του 2014, έδειξε ότι οι πιο συχνοί χρήστες των ΑΤΜs
είναι οι κάτοικοι της Νιγηρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες για Μηχανήματα
Αυτόματης Ανάληψης αλλά και Κατάθεσης,
επισκεφτείτε το site μας στη διεύθυνση: www.brinkshellas.gr

H Brink’s Hellas ανάμεσα
στους “Business Leaders in Greece”
H ICAP Group παρουσίασε φέτος για 7η
συνεχόμενη χρονιά τις μεγαλύτερες & πιο
επιτυχημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ανάμεσα
στις οποίες κατατάσσεται και η Brink’s.
H εταιρεία μας πιστή στο όραμά της κατάφερε
για 4η συνεχόμενη χρονιά και εν μέσω των
αντίξοων οικονομικών συνθηκών να βρίσκεται

ανάμεσα στους μεγαλύτερους εργοδότες της
χώρας μας πιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο ότι
το τρίπτυχο Υπευθυνότητα - Εστίαση στο Πελάτη
- Εμπιστοσύνη στο οποίο βασίζει τη λειτουργία
της είναι γερό θεμέλιο για να εξακολουθήσει να
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με αισιοδοξία &
αποτελεσματικότητα.

Καθοριστική συμβολή της Brink’s στην επιτυχή διαχείριση
της τουριστικής κίνησης
Νέο ρεκόρ κατέρριψε ο ελληνικός τουρισμός το 2014, με τις εκτιμήσεις να κάνουν
λόγο για 18,5 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών και τη διακίνηση των επιβατών να
ξεπερνά σε ποσοστό αυτό του 2013 κατά 4%.
Η Brink’s ως αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας στους 6 κυριότερους
περιφερειακούς αερολιμένες καθώς και στο Λιμάνι του Πειραιά διαχειρίστηκε με
απόλυτη επιτυχία το μεγαλύτερο ποσοστό των επιβατών.
Το προσωπικό μας με επαγγελματισμό και συνέπεια, κατάφερε και ανταποκρίθηκε
πλήρως στο έργο του παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν
(κυρίως από έλλειψη υποδομής) από αυτή την αναπάντεχη αύξηση της επιβατικής
κίνησης.

Χρήσιμες συμβουλές...
Οι άγιες ημέρες των Χριστουγέννων & της
Πρωτοχρονιάς αποτελούν για πολλούς από
εμάς ευκαιρία για ολιγοήμερες αποδράσεις.
Δυστυχώς όμως επειδή υπάρχουν και
κάποιοι που δεν διακατέχονται από το
γνωστό πνεύμα των Χριστουγέννων
παρακάτω θα βρείτε μερικές χρήσιμες
συμβουλές για να μην βρεθούμε μπροστά
σε δυσάρεστες εκπλήξεις επιστρέφοντας.
• Προσοχή στην Κοινωνική Δικτύωση
Δεν είναι λίγες οι φορές, που από τον
ενθουσιασμό μας, βγάζουμε έκτακτο
παράρτημα στο Facebook Status, ανακοινώνοντας ότι ναι, φεύγουμε διακοπές.
Το χειρότερο είναι ότι κάνουμε διαρκώς
επισημάνσεις (tags) με ποια άτομα είμαστε
μαζί και σε ποιες τοποθεσίες. Φαίνεται
αθώο, αλλά ουσιαστικά κρεμάμε μια ταμπέλα
στην εξώπορτα μας που λέει “Θα λείψω για
4 ημέρες στην Αράχωβα! Κάντε δουλειά
σας άφοβα!”. Κι όμως, αυτή είναι η πικρή
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πραγματικότητα. Γι’ αυτό προσέχουμε τις
διαδικτυακές δημόσιες κινήσεις μας. Εάν
κάποιος έχει βάλει στο μάτι το σπίτι μας,
σίγουρα θα έχει ψάξει και τους λογαριασμούς
κοινωνικής δικτύωσής μας.
• Δεύτερο κλειδί ως ρεζέρβα
Βρίσκουμε ένα άτομο της εμπιστοσύνης μας,
κυρίως καλό μας φίλο και του εμπιστευόμαστε
το κλειδί ρεζέρβα για το σπίτι μας. Κάποιος
γνωστός μας πρέπει να έχει πρόσβαση στο
σπίτι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
• Ενημερώνουμε τους γείτονες
Ενημερώνουμε τους γείτονές μας ότι
πρόκειται να λείψουμε για κάποιες μέρες.
Είναι καλό να το ξέρουν ώστε να αντιληφθούν
έγκαιρα τυχόν ύποπτες κινήσεις ή επισκέψεις
κοντά στο χώρο σας.
• Φως με χρονοδιακόπτη
Δεν είναι λύση να αφήσουμε κάποιο
φως ανοιχτό να καίει 24 ώρες το 24ωρο.
Πρώτον θα μας έρθει ο λογαριασμός της

ΔΕΗ σφοντύλι και κατά δεύτερον είναι
αφύσικο να καίει μια λάμπα όλη την ημέρα.
Αυτό δείχνει ότι κάποιος λείπει από το σπίτι
πολλές ώρες αλλά και ημέρες. Αγοράζουμε
έναν ειδικό χρονοδιακόπτη-πρίζα που
προγραμματίζεται ώστε να αναβοσβήνει το
φως για συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα. Αυτό
δείχνει ότι υπάρχει κίνηση μέσα στο σπίτι.
• Κουρτίνες και παντζούρια
Οι περισσότεροι κλείνουμε κουρτίνες
και κατεβάζουμε τέρμα τα παντζούρια.
Παρατηρήσατε ποτέ τον 15 Αύγουστο τα
μπαλκόνια των πολυκατοικιών ότι έχουν
οι περισσότεροι τα παντζούρια κλειστά;
Γιατί άραγε; Αναρωτηθείτε...! Κουρτίνες
μισόκλειστες και παντζούρια ανοιχτά για να
μην κινούμε υποψίες !
Σας τρομάξαμε; Αντιθέτως, θα έπρεπε να σας
ταρακουνήσουμε γιατί οι μέρες μας είναι
όντως δύσκολες και πρέπει να είμαστε διπλά
προσεχτικοί αλλά και καχύποπτοι.

Υποκαταστήματα της BRINK’S HELLAS
ανά την Ελλάδα

DON’T TAKE CHANCES...
TAKE

• Συστήματα Συναγερμού
• Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
• Έλεγχος Πρόσβασης
• Συστήματα Πυρανίχνευσης
• Κέντρο Λήψης Σημάτων
• Υπηρεσίες Περιπολικών
Άμεση Επέμβαση
Προληπτικοί Έλεγχοι
Mobile Patrol

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

TOTAL SECURITY
SERVICES ONLY BY

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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