
  

FIPS Prest SRL
Our priority is your security!



  

Viziune

Oferim servicii de inalta calitate, cu o atitudine constant dinamica, pozitiva 

axata pe inovare, FIPS Prest SRL poate deveni prima optiune pentru 

clienti.

Misiune

FIPS PREST SRL este un partener pe termen lung pentru toti clientii sai, 

oferind o gama completa de servicii de securitate la standarde ridicate.

Standardele ridicate se aplica fiecarui aspect al activitatii noastre: servicii 

si produse de calitate, inovare constanta in ceea ce priveste produsele, 

solutii alternative sau personalizate nevoilor specifice ale clientilor nostri.

Analizam atent riscurile si nevoile de securitate ale clientilor, asigurand 

astfel protectia investitiei pe termen lung.

Despre noi



  

Cine este FIPS?

FIPS Prest SRL, prezenta pe piata din 1997 este certificata de catre autoritati

pentru a desfasura activitati in domeniul sistemelor de securitate prin:

• Licenta acordata de Inspectoratul General al Politiei pentru proiectarea, instalarea,

modificarea si intretinerea sistemelor de alarmare la efractie, de supraveghere

video si control acces;

ceea ce pentru dvs. inseamna incredere in partenerul cu care lucrati si siguranta

lucrului bine facut.

In plus detinem autorizatie pentru Evaluarea de Risc la Securitatea Fizica,

acoperind astfel orice nevoie pe linie de securitate de la evaluare pana la

implementarea sistemelor.



  

• Deservirea clientului este prioritatea noastra numarul 1!

• Clientul primeste consultanta in alegerea solutiilor de securitate optime

• Maximizam confortul clientului in manevrarea sistemelor si minimizam

riscurile instalarii defectuoase prin metodele implementate de peste 25

de ani de expertiza in domeniu

• Feedback foarte bun primit din partea clientilor …

“Am ales sa lucram cu FIPS Prest SRL datorita ofertei firmei care este foarte

competitiva. Relatia de colaborare a inceput cu aproximativ 5 ani in urma. Aceasta

colaborare a continuat datorita faptului ca am intalnit la echipa FIPS profesionalism,

flexibilitate si servicii de calitate. Prin urmare recomand cu caldura firma FIPS Prest

pentru furnizarea serviciilor de securitate. - Rodica Barascau - Service Delivery

Manager – Unilever”

De ce un parteneriat cu FIPS?



  

Necesita parcurgerea mai multor etape, cum ar fi:

1. Evaluarea riscurilor la securitatea fizica

2. Alegerea solutiei tehnice si realizarea proiectului tehnic de executie

a instalarii sistemului de securitate avizat de catre Inspectoratul

Teritorial de Politie inainte de inceperea lucrarilor de instalare

(pentru obiectivele care necesita avizare prin lege)

3. Instalarea, punerea in functiune a sistemului de securitate,

programarea sistemului si instructajul beneficiarului

4. Mentenanta si intretinerea sistemelor instalate

Implementarea sistemelor de securitate



  

• Sisteme de alarmare la efractie

✓ Producator PARADOX Canada, AJAX, DSC, etc.

• Sisteme de supraveghere video- televiziune cu circuit inchis CCTV

✓ Producator HIKVISION, DAHUA, SONY, SAMSUNG

• Sisteme de control al accesului, videointerfoane

✓ Producator ROSSLARE, HIKVISION, COMMAX, etc.

• Sistem de actionare porti

✓ Productor NICE, YLI, BENINCA, etc.

Folosim echipamente de ultima tehnologie, astfel incat sa ofere facilitati

ridicate de calitate si de operare a sistemelor si o buna functionare pe

termen lung.

Sisteme instalate



  

• Evaluam obiectivul pentru a identifica punctele vulnerabile

• Alegem solutia de securitate optima pentru dvs.

• Implementam solutia de securitate

• Oferim suport post implementare

Solicitati un specialist la office@fips.ro sau la 0721 008 888.

Pentru protectia dvs.

mailto:office@fips.ro


  

Printre clienții noștri

CRAMA CEPTURA


