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Het rondecontrolesysteem dat 
door de beveiligingsindustrie 
wordt verkozen en aanbevolen

•  Rondebevestiging
• Uitzonderingsrapporten
• Incidentenregistratie

•  Geen hostingkosten
• Gegevensoverdracht op afstand
• Automatisch rapporten genereren

Sterk 
Betrouwbaar 
Gebruiksvriendelijk
Rondecontrolesysteem van de  
Guard Tour Experts®

Bestel online op 
www.guard1.nl

Documenteer  
uw beveiligingsronden  

en veiligheidsinspecties
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IP Downloader USB Downloader

Sterk – The PIPe staat in de industrie bekend om zijn 
bestendigheid tegen zwaar gebruik en opzettelijk mis-
bruik.

Lange levensduur van de batterij – De typische levens-
duur van de batterij is 15 tot 20 jaar. Opladen niet nodig.

Ervaring – We hebben meer dan 25 jaar ervaring. Ons 
eerste rondecontrolesysteem leverden we al in 1986.

Garantie – We bieden de beste garantie van de industrie 
met vijf jaar op The PIPe en batterij.

Brede reeks oplossingen – Of u nu een eenvoudig ronde-
controlesysteem of een client/server-installatie nodig 
hebt, wij hebben de juiste oplossing.

Geen hostingkosten – Guard1 Plus draait op uw eigen 
computer of server, dus zijn er geen hostingkosten of 
andere terugkerende kosten aan verbonden.

Gecentraliseerde gegevens – Gegevens van al uw loca-
ties zijn gecentraliseerd in een SQL-database.

Automatisch rapporteren – Guard1 Plus Reporting 
Services stuurt automatisch rapporten naar u, uw 
management of uw klanten.

Overal vandaan downloaden – De IP Downloader 
downloadt overal vandaan via LAN/WAN of internet, 
zonder kosten.

Eersteklas service – Als fabrikant kennen we het 
product door en door. We beantwoorden 99% van de 
vragen tijdens het eerste gesprek.

Snelle verzending – Bestellingen die voor 14 uur zijn 
ontvangen, worden dezelfde dag verzonden.

Software en hardware van één fabrikant – In tegen-
stelling tot de meeste leveranciers van rondecontrolesys-
temen, maken wij zowel de hardware als de software zelf.

U bent in goed gezelschap – Guard1 Plus en The PIPe is 
het rondecontrolesysteem dat wordt verkozen en aanbe-
volen door de grootste bewakingsinstellingen ter wereld.

Partner, geen verkoper – Wij hebben een partner-
programma gemaakt voor commerciële bewakingsinstel-
lingen, omdat wij geloven dat uw succes ons succes is. 
Neem contact met ons op voor meer informatie.

14 redenen om voor  
Guard1 Plus te kiezen 

Documenteer beveiligingsronden en 
veiligheidsinspecties met Guard1 Plus

Alles wat u nodig hebt in één pakket
Onze systemen bevatten alles wat u nodig hebt om te beginnen met het 
documenteren van beveiligings- en inspectieronden. U kunt de systemen 
gemakkelijk aanpassen en uitbreiden door leespennen en controle- 
buttons toe te voegen.

Eenvoudig te installeren
Installeer gewoon de software, identificeer uw controlepunten, monteer 
ze op uw locatie en u bent klaar om van start te gaan. Guard1 Plus is 
eenvoudig te begrijpen, doordat de hiërarchische structuur overeenkomt 
met de manier waarop uw eigen werkproces is georganiseerd.

Gebruiksvriendelijk
Om een ronde uit te voeren, raakt u gewoon de controlebuttons aan met 
The PIPe. Aan het einde van de ronde of aan het einde van de dag plaatst 
u The PIPe in uw downloader. De gegevens van uw ronde worden binnen 
enkele seconden overgebracht zodat u The PIPe weer kunt gebruiken voor 
nieuwe ronden. U kunt zich concentreren op uw locatie en hoeft zich niet 
bezig te houden met het leren gebruiken van de software.

Geavanceerde rapportering
Guard1 Plus biedt vele verschillende rapporten, rondecontrolerapporten 
en uitzonderingsrapporten, die het gemakkelijk maken om de resultaten 
van rondes en inspecties te controleren.

€1495
Guard1 Plus Basic Edition

Een geweldige manier om aan de 
slag te gaan met Guard1 Plus en 
The PIPe. 
 

€2995
Guard1 Plus ProfEssional 
Edition 
Ons populairste systeem 
gebruikt door duizenden  
bewakingsinstellingen en  
beveiligingsafdelingen over  
de hele wereld.

€5995
Guard1 Plus sErvEr Edition

Een client/server-systeem op 
niveau van de hele onderneming 
met gecentraliseerde SQL-data-
base, automatische distributie 
van rapporten en nog veel meer.

Professionele oplossingen

Bestseller

Oplossing voor de hele onderneming

LAN/WAN/VPN
of internet


