Case Study

ochrona GALERII
HANDLOWYCH
DELTA Security
Warszawa, Łódź, Gdańsk, Katowice, Wrocław / POLSKA
Pracownicy agencji ochrony Delta
Security wyposażeni zostali
w osobiste transportery Segway
do pracy na kilku obiektach
handlowych w Polsce.

tel 022 872 10 28
fax 022 872 19 02
www.segway.com.pl

•DELTA Security
na obiektach
zarządzanych
przez Apsys Polska

W czerwcu 2007, dyrektor firmy
Jarosław Świerzowicz, zdecydował
o zakupie pierwszych pojazdów
Segway PT i2 tworząc nową jakość
mobilnych patroli na terenie Centrum
Handlowego Manufaktura w Łodzi.
Inicjatywa ta spotkała się z bardzo
dobrym przyjęciem przez gości
i pracowników tej największej galerii
handlowej w województwie łódzkim.
Program wykorzystania urządzeń
Segway PT do zwiększenia
efektywności pracowników ochrony
okazał się sukcesem. Pracownicy nie
tylko o wiele szybciej odpowiadają
na zgłoszenia, ale też częściej
patrolują przydzielony im teren.
“Pojazdy patrolują olbrzymią powierzchnie ok. 270 tysięcy metrów
kwadratowych terenu centrum
handlowego, okalających go parkingów
i chodników. Zespoły dwu lub jedno
osobowe są cały czas w ruchu” mówi
szef ochrony centrum handlowego
MANUFAKTURA - “każdy z funkcjonariuszy wyposażony jest w krótkofalówkę, i jest w stałym kontakcie
z monitoringiem wizyjnym kierującym
pracownika do wezwania i sprawdzenia określonych punktów na obiekcie,
nawet tych trudno dostępnych”.

Segway Polska
Bremex Sp. z o.o.
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KLIENT

zadanie
• Zwiększyć
skuteczność służb
ochrony
odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo
w centrach
handlowych

nasi pracownicy poruszają się na nich
na chodnikach i terenie wokół
obiektu.Co istotne są oni bardziej
widoczni, a działania prewencyjne
utrzymania porządku i spokoju
przynoszą efekty.”
Codziennie w godzinach pracy
ochrony każdy z pojazdów przejeżdża
ponad 40 kilometrów po całym
terenie Manufaktury.
Napędzany elektrycznie pojazd,
cichy, na bezśladowych oponach
może dostać się do wnętrza każdego
zakamarka, zmieścić się w windzie,
poruszać się szybko i bezpiecznie
po wąskich korytarzach wśród
pieszych. Staje się w ten sposób
idealnym narzędziem pracy,
pozwalającym szybko odpowiadać
na na pilne zgłoszenia.

“Z tego, co wiemy, byliśmy pierwszą
firmą z branży ochrony w Polsce,
która wykorzystała najnowszą
generację pojazdów Segway PT
w codziennej pracy patrolowej”
- mówi dyrektor Świerzowicz
“Naszą ideą było unowocześnienie
i zwiększenie szybkości interwencji
patrolu. Cele te zostały zrealizowane.
Obecnie zwiększyliśmy zasięg
i częstotliwość patroli, a dzięki
zakupionym ostatnio terenowym
wersjom Segway’a, - modelom x2,
Pracownik ochrony jadący z prędkością do 20km/h może w tym samym czasie objąć 3 razy
większy obszar co jego pieszy odpowiednik lub 3 razy częściej patrolować powierzony mu teren.
Jednocześnie eliminuje się zmęczenie spowodowane wielogodzinnym patrolowaniem w pełnym
ekwipunku. Szybkość z jaką może przemieszczać się funkcjonariusz jest taka sama w pierwszej,
jak i w ostatniej godzinie patrolu. Dzięki temu można znacznie zredukować ilość osób, pracujących
w tym samym momenciue na obiekcie.

rozwiązanie
• Zakup 9 pojazdów
Segway PT
dla 5 centrów
handlowych
korzyści
dla klienta
• Ochrona
przemieszcza się
szybciej i częściej
patroluje wybrany
teren
•Goście galerii
i właściciele sklepów
łatwiej zauważają
funkcjonariuszy
ochrony
• Zwiększenie
wydajności pracy,
przy zmniejszeniu
obsady personalnej
• Segway nie wydziela
spalin i nie zużywa
paliwa oraz nie
pozostawia śladów
opon na posadzce.

