Niscayah

Kuljetus ja Logistiikka

Niscayah - turvallisuutta yli odotusten
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
Niscayah on yhtiö, joka toteuttaa turvallisempaa maailmaa yhteistyössä asiakkaidensa ja
yhteistyökumppaniensa kanssa. Haluamme olla turvallisuudessa aina ja kaikkialla halutuin
kumppani – yhtiö, jonka toimintaa leimaa odotukset ylittävät suoritukset. Näihin tavoitteisiin pyrimme arvojamme Innovation, Trust ja Empowerment noudattaen ja vaalien.
Teknologialähtöinen keskittymisemme
yritysturvallisuuteen tähtää asiakkaidemme päivittäisten toimintojen jatkuvuuden
varmistamiseen ja turvallisuusinvestointien
toimivuuteen kustannustehokkaasti myös
tulevaisuudessa.
Vahvuutemme perustuu ratkaisukeskeiseen
eri toimialojen yksilölliset tarpeet huomioi-



vaan toimintatapaan, jonka lähtökohtana on
asiakkaidemme todellisen tilanteen, liiketoiminnan ja erityistarpeiden ymmärrys.
Yhtiöllämme on Suomessa yli 20-vuotinen historia. Erilaisten kehitysvaiheiden ja
muutosten siivittämänä yhtiöstä on kasvanut vahva ja itsenäinen yritysturvallisuuden
kokonaisratkaisujen osaaja.

Kuljetus- ja Logistiikkayksikkömme tehtävänä on varmistaa logististen ketjujen päivittäinen häiriötön toiminta valmistajilta loppuasiakkaille.
Asiakkaitamme ovat mm. satamat, rautatiet, lentoasemat, kuljetusalan yritykset sekä logistiikkakeskukset, terminaalit ja varastot. Tehtävä vaatii meiltä teknologisen ja toimialaosaamisen lisäksi myös syvää ymmärrystä asiakaskuntamme liiketoiminnasta ja sen asettamista
haasteista tehtävän suorittamiselle.

Erikoistuminen ja yhteistyö

Kansainvälisyys ja säädökset

Kuljetus- ja Logistiikan liiketoimintayksikkömme on erikoistunut tämän toimialan
ratkaisujen ja konseptien tuottamiseen.
Tuotamme innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja toimialalle yhteistyössä
asiakkaidemme, muiden alan sidosryhmien
sekä oman kansainvälisen organisaatiomme
kanssa. Jo vuosien ajan olemme toteuttaneet toimivia konsepteja kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten turvallisuustarpeisiin.

Kuljetus- ja Logistiikkayksikkömme kuuluu
Niscayahin kansainväliseen toimialan yhteistyöorganisaatioon, joka mahdollistaa
jatkuvan tiedonvaihdon kautta sen, että
asiakkaillamme on jatkuvasti viimeisin
turvaratkaisuihin liittyvä kokemusperäinen
tieto hyödynnettävissään. Yhteistyömme
takaa myös sen, että pystymme palvelemaan
kustannustehokkaasti ja kattavasti myös
globaaleja asiakkuuksia.

Turvallisuuskumppanina pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisia
ratkaisuja, jotka toteutamme suunnittelusta
toteutukseen ja ylläpitoon asti itsenäisesti
tai yhteistyössä strategisten kumppaniemme kanssa asiakkaan tarpeiden niin
vaatiessa. Me kuitenkin vastaamme tarjoamastamme kokonaisuudesta turvallisuuskumppanina suoraan asiakkaallemme, oli
valittu ratkaisun toteutustapa sitten mikä
tahansa.

Kaikessa suunnittelussamme otamme huomioon ISPS (International Ship and Port Facility
Security Code) -turvakoodin satamien osalta
sekä TAPA (Transported Asset Protection
Association) -organisaation turvallisuusvaatimukset kuljetus ja logistiikka-alalle. Lisäksi
noudatamme VAKESin (Vakuutusyhtiöiden
keskusliitto) ohjeita. Niscayah Kuljetus- ja Logistiikkayksikkö on myös Straightway Finland
ry:n verkostojäsen.



Logistisen ketjun turvaaminen
Keskeinen tekijä tavaran häiriöttömässä liikkumisessa on logistisen ketjun turvaaminen.
Logistinen ketju on turvattu vasta, kun
• koko logistinen ketju on turvattu valmistajalta välivarastoon tai terminaaliin
• välivarasto ja terminaali on turvattu
• lähetysten/ajoneuvojen seuranta ja turvaaminen on varmistettu
• tavaran saapuminen vastaanottajalle on
turvattu
• henkilökunnan suojauksesta ja turvaamisesta on huolehdittu



• lastaus ja purku on valvottu mm. tavarahävikin välttämiseksi
• lähetysten liikkuminen logistiikkakeskuksen sisällä on valvottua, jolloin pystytään
saamaan aikaan säästöjä tavarahävikin ja
vahinkojen suhteen
• saapuvan tavaran liikkuminen dokumentoidaan ja sitä seurataan reaaliajassa koko
terminaalissaoloajan

Keskeiset ratkaisukomponentit
Rekisterinumeron tunnistus

Kulunvalvonta

Rekisterinumeron tunnistusjärjestelmät
ovat keskeinen osa kuljetus- ja logistiikka-alan turvallisuusratkaisuja. Rekisterinumerot voidaan syöttää etukäteen järjestelmään, jonka perusteella ajoneuvolle
annetaan kulkulupa alueelle. Näin liikenne
saadaan joustavammaksi ja jonojen muodostumista porttien edustoille voidaan
vähentää.

Kulunvalvonnalla estetään asiattomien kulkua alueella ja toisaalta luvallistakin liikkumista voidaan halutulla tavalla rajoittaa tai
säädellä. Esim. lastausten aikana nosto-ovet
ovat usein auki, jolloin ilman asianmukaista
kulunvalvontaa asiattomien sisäänpääsy on
helppoa.

Rekisterinumeron tunnistusta kulunvalvontajärjestelmään integroituna voidaan
käyttää myös esim. pysäköintihalleissa
pysäköintiaikojen hallinnoimiseen.

Rekisterinumeron tunnistuksen avulla myös
ajoneuvot voidaan integroida kulunvalvontaan, jolloin voidaan mm. seurata tilastollisesti liikennevirtoja ja lastausaikoja sekä
ennakoida ruuhkahuippuja.

Kameravalvonta

Paloturva

Kameravalvonnalla täydennetään kulunvalvontaa ja hälytysvalvontaa. Sillä saadaan
myös kuvaa poikkeuksellisista tapahtumista
ja edesautetaan tapahtumien selvitystä
jälkikäteen. Kameravalvonnalla pystytään
vähentämään piirivartioinnin määrää esim.
kamerakierrosten avulla turvavalvomosta
käsin, jolloin saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Kuljetus- ja Logistiikkayksikkö ottaa suunnittelussa huomioon myös asiakkaiden
paloturvallisuusasiat yhdessä Paloturvayksikön kanssa. Niscayah Paloturva huolehtii
lakien ja asetusten vaatimista toimenpiteistä tavoitteena paloriskien pienentäminen,
erheellisten hälytysten vähentäminen ja
kustannussäästöjen aikaansaaminen.

Kameravalvonnalla on keskeinen rooli lastaus- ja purkutilanteissa tavarahävikin vähentämisessä ja vahinkojen selvittämisessä.
Järjestelmä itsessään on ennaltaehkäisevä
ja poikkeavien tapahtumien todentaminen
jälkikäteen on yksinkertaista tallenteiden
avulla.

Palvelumme avulla asiakas voi siirtää kokonaisvastuun tai haluamansa osan lakisääteisten velvoitteiden sekä muiden tarvekartoitukseen perustuvien paloturvapalveluiden
suorittamisesta ammattitaitoisen henkilöstömme suoritettavaksi.



Security Operation Center palvelee etänä
Etäpalvelut ovat keskeinen osa ratkaisutarjonnassamme. Moderni Security Operation Centerimme tuottaa hälytyskeskuspalvelujen lisäksi kattavan valikoiman erilaisia etäpalveluja,
jotka ovat liitettävissä toimittamiimme järjestelmiin. Etäkuva- ja hälytysvalvonnan lisäksi
voimme tarjota edistyksellisiä vikadiagnostiikkapalveluja, joiden ansiosta järjestelmässä
mahdollisesti esiintyviin häiriöihin päästään reagoimaan jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa
häiriöitä tiloissa, joihin järjestelmä on asennettu.
Security Operation Center huolehtii turvallisuudestanne mm. seuraavin palveluin:
• Hälytysten vastaanotto ja käsittely.
Vastaanotamme hälytyksiä rikosilmoitinjärjestelmistä, video- ja kulunvalvontasekä henkilöturvajärjestelmistä. Toiminta
pohjautuu suoraan asiakkaan kanssa
laadittuihin toimeksiantosopimuksiin ja
toimintaohjeisiin.
• Etähallinta-, etäkäyttö- ja pääkäyttöpalvelut. Tuotamme kulkuoikeuksien hallintapalvelua (sisältäen myös avainkorttien
ohjelmoimisen), työajan hallintapalvelua ja
kulunvalvontaa sovelluspalveluna. Lisäksi
valmistamme kuvallisia ID-kortteja.
• Videovalvontapalvelut. Etävalvomalla
asiakkaan videovalvontapäätteitä pystymme tekemään kamerakierroksia, joilla
voidaan osittain tai kokonaan korvata
fyysiset vartijakierrokset. Integroimalla
videovalvontajärjestelmään kulunvalvontaa voidaan hallitusti etäohjata ovia,
henkilö- sekä ajoneuvoportteja ja tunnistaa kulkijat.



• Laitteiden vikadiagnostiikka. Valvontalaitteet lähettävät itsestään vikatapauksessa tietoa, jota voimme hyödyntää
jo ennen huollon paikalle lähettämistä.
Parhaassa tapauksessa tiedon pohjalta
vika voidaan korjata etätyönä. Jouduttaessa tukeutumaan paikalle lähettettävään
huoltohenkilöön tälle voidaan antaa entistä enemmän työtä nopeuttavaa tietoa.
• Asiakasportaali. Asiakasportaali on
turvallinen selainkäyttöinen viestintäväylä
asiakkaan ja Security Operation Centerimme välillä. Portaalista saatte esimerkiksi
päivittäiset tapahtumaraporttinne, pääsette katsomaan ja tarvittaessa muuttamaan omia asiakastietojanne sekä voitte
tehdä palvelutilauksia.

Päivittäisten toimintojen häiriötön jatkuvuus
Häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi tulee kaikki alla olevan turvallisuuden arvoketjukuvaajan osa-alueet ratkaista.
Niscayahin asiakkaana tarpeenne kokonaisvaltaiseen ratkaisuun on huomioitu, sillä
kaikki osa-alueet hallitsevana turvallisuuskumppanina pystymme pitämään ympyrän
yhtenäisenä ja tuottamaan tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden kustannustehokkaasti.

Näemme asiakkuudet jatkuvana prosessina,
jossa turvapalvelukeskuksellamme on keskeinen rooli osana saumatonta palveluyksiköiden välistä yhteistyötä. Näin tuotamme
lisäarvoa turvateknisiä ratkaisuja hankkiville
asiakkaillemme.

Olemassa olevat palvelumme kehittyvät yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siksi jatkuva
yhteydenpito ja keskustelu sekä tasaisin väliajoin tehtävä tarvekartoitus ovat tärkeitä työkaluja turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpidossa.
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