Case Study

ZASTOSOWANIE
W AGENCJACH OCHRONY
Bay Secur,
Niemcy

KLIENT
• Bay Secur GmbH

BaySecur jest jedną z największych
w Niemczech agencji ochrony. Swoim
klientom proponują pełny zakres usług
od ochrony osób prywatnych poprzez
dozór obiektów na monitoringu imprez
masowych kończąc.

Właśnie ten ostatni sektor działalności
nakłonił firmę do rozpoczęcia programu testowego z Segway’em PT.
Pojazd miał konkurencję w postaci
melexa, który mógł zabrać więcej niż
jedną osobę. Na tym jednak kończyły
się zalety elektrycznego samochodu.
Funkcjonariusze ochrony siedząc w
pojeździe musieli wstawać z siedzeń
aby rozejrzeć się po okolicy, pojazd
miał problem z manewrowaniem
w tłumie nie wspominając już o jeździe
po chodniku czy w pomieszczeniach
zamkniętych. Dodatkową zaletą
Segway’a była łatwość w transporcie oraz większa niezawodność. Nie
bez znaczenia była, tak jak w innych
przypadkach, pozytywna reakcja
otoczenia na widok funkcjonariusza
na Segway’u, który wydaje się ludziom
bardziej dostępny niż gdyby siedział
za kierownicą wózka golfowego.

Obecnie firma Bay Secur wykorzystuje
pojazdy Segway PT do ochrony prywatnych posiadłości swoich klientów oraz
wyposaża w nie personel na imprezach
masowych.

“Użycie tak niezwykłej
technologii jaką oferuje
Segway PT sprawia,
że znika sceptycyzm
z jakim ludzie podchodzą
do oficera ochrony.”
Dirk Dernbach
dyr. Bay Secur
(największej agencji ochrony
w Niemczech)

Funkcjonariusze ochrony bardzo
szybko przyzwyczaili się do nowego narzędzia pracy. Po obejrzeniu filmu instruktażowego oraz
po całodziennych ćwiczeniach byli
gotowi do pełnienia służby.
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Doskonała manewrowość Segway’a pozwala mu przeniknąć w tłum i ciasne zakamarki niedostępne
dla samochodu, motocykla czy roweru. Podczas eventów nawet patrole rowerowe mają trudności
z bezpiecznym przejazdem, a funkcjonariusze z utrzymaniem równowagi. W przypadku Segway’a taki
problem nie istnieje, maszyna sama utrzymuje kierowcę w równowadze, a ten może zająć się dozorem
powierzonego mu terenu.

ZADANIE
• Wyposażyć agentów
ochrony w narzędzie
pomocne
do ochrony
imprez masowych
i ośrodków
przemysłowych
• Przyspieszenie
reakcji ochrony
na wezwanie,
zwiększenie
patrolowanego
obszaru,
zwiększenie
częstotliwości patroli
ROZWIĄZANIE
• Testy i późniejszy
zakup pojazdów
Segway PT w wersji
i2 Police
• Wprowadzenie
programu
treningowego
KORZYŚCI
DLA KLIENTA
• Przyspieszenie
reakcji na zagrożenie
• Zwiększenie
elastyczności
funkcjonariuszy
• Wyraźne
zaznaczenie
obecności ochrony
na imprezach
masowych oraz
ułatwienie
ich uczestnikom
zlokalizowania
oficera ochrony

