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NAJPREJ JE BILA IDEJA ...

Od zač e tne ide je do njenega uresnič enja je dolga pot, zato pa
je pogled na dosežene rezultat e toliko bol j v eličas t en.
Letos mineva že 10 let od ustanovitve Sintala. V tem času je sprva majhno podjetje zraslo v uspešen koncern, ki
dosega zavidljive poslovne rezultate in je največja družba na področju varovanja v Sloveniji.
V Sintalu se zavedamo, da je človekova potreba po varnosti tako prvobitna kot potreba po zraku, vodi, ljubezni ...
Ljudje hočemo zavarovati sebe, svoje najbližje in vse drugo, kar nam je drago. Vsega pa človek ne more storiti sam.
Včasih potrebuje pomoč. Nekoga, na katerega se je moč vselej zanesti. Zato smo tu mi.
Za nas ni bolj pomembnih in manj pomembnih nalog. Vsakega problema se lotimo z enako pozornostjo in
zavzetostjo. Najprej pozorno poslušamo, nato pa svetujemo in pomagamo s svojim znanjem in izkušnjami. Pohvalimo
se lahko z visoko kakovostnimi storitvami na področju varovanja, strokovnim kadrom in neverjetno ustvarjalno
energijo.
Naši pogledi so trdno usmerjeni v prihodnost, saj si želimo v novem tisočletju postati še boljši, še večji, še močnejši.
In še naprej bomo vsak dan znova udejanjali naš najvišji moto: “Vaša varnost je naša skrb.”

S spoštovanjem,

Viktor Pistotnik, inž.
Predsednik uprave koncerna Sintal
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KONCERN SINTAL VČERA J ...

Naša zgodba se je zač ela pisati le ta 1991. V pičlem dese tle tju
smo se iz majhnega podje tja r azvili v uspešen koncern, ki je
najv ečja družba na področju varovan ja v Slov eni ji in edina,
ki pokriva celotno območje dr žav e.

1991
• 17. januarja smo ustanovili podjetje Sintal d.o.o.; njegovi lastniki smo se ob ustanovitvi zavezali, da bomo nadaljnjih deset let celoten
dobiček vlagali v razvoj podjetja in izobraževanje njegovih kadrov.
• Z izgradnjo najsodobnejšega dežurnega centra in organizacijo intervencijske službe smo začeli s fizično-tehničnim varovanjem na
področju Ljubljane in okolice.

1992
• Prvotno ponudbo storitev smo razširili s prevozom in spremstvom gotovine. Čeprav tedaj število kaznivih dejanj odtujitve denarja še ni
bilo zaskrbljujoče, je nova storitev pri naročnikih naletela na zelo dober odziv.
• Zaradi naraščajočega trenda vzpostavljanja sistemov tehničnega varovanja v Sloveniji smo organizirali oddelek za projektiranje, montažo
in servisiranje sistemov tehničnega varovanja.

1993
• Odprli smo poslovne prostore na Zaloški cesti v Ljubljani, kjer smo uredili tudi posebno varovan prostor z najemniškimi trezorji. Svojim
naročnikom smo tako omogočili hranjenje dragocenosti z možnostjo dostopa 24 ur na dan vse dni v letu.
• Ustanovili smo podjetje Sintal Fiva d.o.o., ki se ukvarja izključno s fizičnim varovanjem. V kasnejših letih je to podjetje doživelo izreden
vzpon, saj danes zaposluje že preko 300 delavcev.

1994
• Zaradi izredno zahtevnih projektov na področju tehničnega varovanja smo v Sintalu vzpostavili razvojni oddelek. Naši visoko izobraženi
strokovnjaki so postali gonilo razvoja na tem področju v Sloveniji.
• Razvili smo analizator vibracij za varovanje zunanjih žičnih ograj.
• Ob koncu leta smo odprli svojo trgovino s tehničnim blagom.

1995
• Zaradi hitre rasti, širjenja dejavnosti in večjega števila zaposlenih smo kupili nove poslovne prostore v neposredni bližini uprave. Tja smo
preselili tehnični in razvojni oddelek, ki je pričel z razvojem programske opreme za najsodobnejši dežurni center v Sloveniji.
• Kupili smo delnice Varnosti Celje (danes Sintal Celje) in Varnostne agencije Kočevje (danes Sintal Kočevje) ter tako dejavneje nastopili v
štajerski in kočevski regiji.
• V prizadevanjih za še boljšo kakovost storitev smo svoje poslovanje pričeli usklajevati s standardom kakovosti ISO 9001.

1996
• Za protipožarno interveniranje smo prejeli dovoljenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo pri delu.
• Prvi v Sloveniji smo organizirali protipožarno varovanje objektov; v ta namen smo zaposlili 20 poklicnih gasilcev ter posebej opremili vozila
za posredovanje v primeru začetnih požarov.
• Pričeli smo z razvojem GPS sistema ter nadaljevali z usklajevanjem svojega poslovanja s standardom kakovosti ISO 9001.
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1997
• Ustanovili smo koncern Sintal, ki združuje družbe v kapitalski lasti podjetja Sintal d.d.
• Ponudbo svojih storitev smo razširili tudi z varovanjem prireditev. V ta namen smo opremili vozilo, ki omogoča video
nadzor in sistem pristopne kontrole za vse vrste prireditev.
• Ustanovili smo podjetje Sintal Eko, ki svojim naročnikom poleg rednega vzdrževanja in čiščenja poslovnih prostorov
zagotavlja tudi nadzor nad osebjem, ki čiščenje izvaja.
• Delovati je pričela naša poslovalnica na Bledu, ki pokriva celotno Gorenjsko.
• Naš razvojni oddelek je svojim strankam prvi v Sloveniji ponudil delujoč GPS sistem na slovenskih geografskih kartah.
• Izredno uspešno leto smo zaključili s pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001. Tako smo postali prvo varnostno
podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo certifikat za vse svoje storitve na področju varovanja oseb in premoženja.

1998
• Družba Dun & Bradstreet nas je uvrstila med najuspešnejša rastoča podjetja na svetu in nam prisodila laskavo oceno A2.
• Rast podjetja je zahtevala temeljito prostorsko reorganizacijo, zato smo Sintal Fiva in trgovino s tehničnim blagom preselili v prostore blizu
uprave.
• Ustanovili smo prvo zasebno gasilsko društvo v Sloveniji; danes gasilska brigada šteje že preko 70 poklicnih gasilcev ter večje število
gasilskih častnikov in podčastnikov.

1999
• V okviru Zbornice Republike Slovenije in v sodelovanju s še nekaterimi podjetji smo ustanovili delniško družbo RZV, ki je dobila dovoljenje
za uporabo radijskih frekvenc na celotnem področju Slovenije.
• Začeli smo z izgradnjo sistema radijskih zvez v ljubljanski, kočevski, štajerski in dolenjski regiji.
• Razvili smo sistem prenosa alarmov preko GSM-a v obliki SMS sporočil, ki omogoča neposredno obveščanje o alarmu na naročnikov
mobilni telefon in je primeren tudi za tiste, ki si ne morejo privoščiti priklopa na dežurni center.

2000
• Za potrebe novo ustanovljene družbe Sintal Maribor, ki pokriva zgornještajersko regijo in Prekmurje, smo kupili poslovne prostore v
Mariboru.
• Skupaj s podjetjem Protekt iz Novega mesta smo ustanovili delniško družbo Protekt Sintal ter tako svojo dejavnost razširili na Dolenjsko.
• Z nakupom primorske družbe G7 Istra smo zaključili projekt zagotavljanja storitev varovanja na celotnem območju Slovenije.
• V sodelovanju s tujim partnerjem smo pričeli s proizvodnjo digitalnih video snemalnih varnostnih sistemov.
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... IN DANES
Koncern Sintal je skupina podje ti j v k apitalskem
solas tniš tvu delniške družbe Sintal, ki jih vodi skupni
upr avni odbor . Vsa podje tja koncerna deluje jo v okviru
enotnega s tr at eškega načrta, njihov namen pa je
naročnikom zagotoviti celovito ponudbo visoko k akovos tnih
s torit e v varovanja oseb in premož enja na celotnem področju
Slovenije.
Koncern Sintal združuje podjetja v kapitalski lasti delniške družbe Sintal. Danes podjetja koncerna
pokrivajo območje celotne Slovenije in svojim naročnikom zagotavljajo najvišjo stopnjo kakovosti
storitev. Vizijo teritorialnega zagotavljanja naših storitev smo zaokrožili v letu 2000, ko smo z
nakupom podjetij v Mariboru in Kopru pokrili tudi zgornještajersko regijo s Prekmurjem in Primorsko.

ORGANIZACIJA KONCERNA SINTAL
Koncern Sintal je razdeljen na podjetja, ki so samostojne pravne osebe. Matična družba Sintal d.d. je vseh podjetjih udeležena z
upravljavskim deležem. Koncern vodi upravni odbor, katerega člani so vsi direktorji podjetij s predsednikom in podpredsednikom koncerna
na čelu. Strateške cilje in vizijo koncerna določajo in potrjujejo delničarji.
V vseh podjetjih imamo enostavno organizacijsko strukturo, ki deli organizacijo dela na upravo, službe in sektorje. Uprava ima nalogo
vodenja podjetja, službe pa predstavljajo podporno funkcijo sektorjem, ki izvajajo operativne naloge za naročnike naših storitev.
Zaradi skupnega nastopa in nižjih stroškov poslovanja se službi razvoj in marketing ter sektor projektiva nahajajo le v matičnem podjetju,
izvajajo pa naloge za vse družbe koncerna.
Nadzor nad kakovostjo storitev v družbah izvaja odbor za kakovost, ki ga sestavljajo vodje sektorjev in služb. Globalni nadzor pa izvaja odbor
za kakovost uprave koncerna Sintal.

uprava
odbor za
kakovost

komerciala

sektor FIT
varovanje

sektor projektiva

marketing

sektor prevoz
denarja

skupne službe

sektor servis
gasilnih aparatov

razvoj

sektor tehnika

sektor fizično
varovanje

sektor varstvo
pri delu
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UPRAVLJANJE S KADRI
V storitveni dejavnosti je najpomembnejši vir človek, zato v Sintalu posebno pozornost posvečamo prav usposobljenosti in zadovoljstvu
zaposlenih.
V vseh sektorjih in službah je sestavni del poslovnega načrta tudi načrt izobraževanja, preverjanja dela in usposobljenosti zaposlenih.
Prizadevamo si, da bi z visoko kakovostjo njihovega dela zagotovili še višjo raven zadovoljstva naših naročnikov.
Seveda je potrebno kakovost tudi vzpodbujati. Zato v okviru politike kakovosti vsako leto podeljujemo Priznanje koncerna Sintal za odličnost.
Med zaposlenimi nagradimo tiste, ki s svojim delom, prizadevnostjo ali inovativnostjo še posebej izstopajo.

MANAGEMENT
Management koncerna Sintal predstavljajo univerzitetno izobraženi ljudje, ki imajo znanje in bogate delovne izkušnje v dejavnosti varovanja.
Hiter napredek na tehničnem področju pa usmerjajo mladi inženirji, ki s svojimi idejami krojijo nove oblike varovanja.
Kombinacija izkušenj, občutka za delo z ljudmi, znanja in delovne požrtvovalnosti je zagotovilo našega uspeha tudi v prihodnje!

VIRI
“Rasti ali pa boš propadel!”, pravi znano pravilo tržnega gospodarstva. Koncern Sintal zato že od začetka poslovanja vodi politiko, ki dobiček
vseh podjetij investira v razvoj. Tovrstna strategija zagotovilja neprekinjeno rast.
Med pomembnejše dejavnosti poslovanja koncerna sodi tudi sodelovanje s tujimi varnostnimi podjetji, s katerimi si izmenjujemo znanje in
izkušnje s področja varovanja oseb in premoženja.
Zagotavljanje visoke stopnje kakovosti varovanja je odvisno tudi od sistemov tehničnega varovanja. Vsakega dobavitelja temeljito
analiziramo, preden se z njim odločimo za tesnejše sodelovanje; vsaka zamenjava dobavitelja bi lahko namreč zaradi množice vgrajenih
sistemov in potrebnega znanja, ki ga naši tehniki potrebujejo za njihovo vzdrževanje, povzročila nezaželene motnje v procesu.
Z nekaterimi partnerji nas veže res tesen odnos; na področju protivlomnih sistemov tako že od svoje ustanovitve sodelujemo z ameriškim
proizvajalcem ADEMCO, na področju video sistemov že šesto leto sodelujemo s podjetjem GEUTEBRÜCK iz Nemčije, na področju
protipožarnih sistemov pa že pet let s podjetjem NOTIFER iz ZDA. Naša partnerja na področju sistemov pristopne kontrole sta slovenska
proizvajalca JANTAR in ŠPICA, postali pa smo tudi ekskluzivni dobavitelj sistemov dimnih denarnih pasti podjetja ECA iz Avstrije. V letu 2000
smo se povezali s podjetjem za proizvodnjo digitalnih kartic iz Daljnega vzhoda in skupaj z njim pričeli izdelovati digitalne video snemalne
naprave.
Z vsemi dobavitelji sodelujemo tudi na področju razvoja, zato je kar nekaj izdelkov plod našega skupnega dela. V koncernu Sintal spoštujemo
načelo poslovanja z vsemi slovenskimi podjetji, ki nam zagotavljajo kakovost in z njo tudi doseganje konkurenčnosti.
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PROCESI
V koncernu Sintal vse procese izvajamo v skladu z Demingovim pravilom, ki pravi “načrtuj - izvajaj - nadziraj - ukrepaj”. V ta namen smo za vsak
proces izdelali natančne organizacijske predpise in delovna navodila, ki zaposlene usmerjajo k doseganju poslovne učinkovitosti. Takšen način
poslovanja smo uvedli že pred petimi leti in izkazal se je za izjemno uspešnega.
Spoznali smo tudi, da kakovost poslovanja ni trajna, saj zunanje in notranje spremembe zahtevajo neprestane izboljšave. Zato vsako leto na pobudo
vodij sektorjev in služb ali na podlagi notranjih presoj uvajamo številne preventivne ukrepe, ki preprečujejo napake v procesih.
Veseli nas spoznanje, da kakovost v koncernu resnično živi. Prva leta smo zunanje presoje kakovosti poslovanja s strani Slovenskega inštituta za
kakovost in meroslovje pričakovali z nestrpnostjo, danes pa jih pričakujemo z veseljem, saj nam pomagajo odpravljati tudi tiste pomanjkljivosti, ki jih
sami ne najdemo.

ZADOVOLJSTVO NAROČNIKOV
Lahko bi rekli, da je obstoj podjetij koncerna Sintal v največji meri odvisen od zadovoljstva naših naročnikov. Na njihovo zadovoljstvo vplivajo številni
dejavniki, med najpomembnejšimi pa sta vsekakor cena in kakovost storitev.
Ceno naših storitev v največji meri določata Kolektivna pogodba dejavnosti varovanja in trg. Žal je pogosto prav trg tisti dejavnik, ki ob ponudbah
podjetij, ki ne izpolnjujejo zakonskih norm, izsiljuje nižje cene storitev. Vendar pa se je doslej skoraj vedno izkazalo, da naročniki cenijo kakovost, ki je
v našem koncernu vselej na prvem mestu.
Naš odbor za kakovost se redno sestaja, obravnava vse pritožbe, pohvale in reklamacije ter nemudoma ustrezno ukrepa. V kakovost svojega dela v
koncernu Sintal resnično veliko vlagamo, kar se nenazadnje odraža tudi v analizi vprašalnika o zadovoljstvu naših naročnikov, ki jim ga pošljemo ob
zaključku leta. Pričakovanja se bomo trudili izpolnjevati še naprej.
število fizično varovanih objektov

število fizično - tehnično varovanih objektov

število
fizično - tehnično
varovanih
objektov
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ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Že prej smo omenili, da je zadovoljstvo zaposlenih v storitveni dejavnosti zelo pomembno, še posebej pa to velja za dejavnost varovanja. Le
zadovoljen delavec v varnostnem podjetju lahko namreč dobro varuje premoženje.
Eden najtežjih procesov vodenja organizacije je prav zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih. Menimo, da smo v Sintalu tudi na tem področju
zelo uspešni, saj o tem pričajo mnoga dejstva:

• Zaposleni v koncernu Sintal imajo kljub konkurenčnim cenam storitev v primerjavi z ostalimi podjetji v
dejavnosti varovanja najvišjo plačo (podatki Agencije za plačilni promet in informiranje).
• Vsi zaposleni imajo možnost oddiha v počitniških apartmajih ob morju in v toplicah, kar je v zasebnih
podjetjih redkost.
• Kdor želi, se lahko rekreira v najetih telovadnicah.
• Redno organiziramo družabna srečanja, piknike, pohode v hribe ter sodelujemo na različnih športnih
prireditvah;
• Za dobro vzdušje na prireditvah pa vselej poskrbi naš ansambel Sintalček.
• Smo eno redkih zasebnih podjetji, ki pomaga zaposlenim s kratkoročnimi posojili.
• Nove moči našega koncerna pridobivamo tudi s štipendiranjem otrok zaposlenih, vsem zaposlenim, ki se
želijo dodatno izobraževati, pa plačamo študij. Tako dejansko vsi v managementu, ki so mlajši od 35 let,
študirajo ob delu.
• S časopisom Sintalček smo poskrbeli, da so vsi zaposleni sproti seznanjeni z delovanjem in načrti koncerna, saj
večina naših delavcev opravlja svoje delo na varovanih mestih po Sloveniji in upravnih prostorov ne obišče prav
pogosto.
V Sintalu dobro delo in prizadevnost opazimo ter ju vselej nagradimo. Med nami je mesto le za najboljše, predvsem pa za poštene ljudi!

število zaposlenih

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

5

19
96

19
9

3
19
9

19
94

število zaposlenih

19
92

19
91

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Izobrazbena struktura
leto 2000
VII. stopnja
VI. stopnja
V. stopnja
IV. stopnja
ostalo
SKUPAJ

Sintal

Sintal Fiva

Sintal Eko

6
11
76
85
28
206

1
2
37
161
129
330

0
2
0
1
8
11

Sintal
Kočevje
0
1
5
15
19
40

Sintal
Celje
1
2
26
39
32
100

Protekt
Sintal
0
2
12
13
0
27

Sintal
Istra
1
3
12
22
6
44

Sintal
Maribor
0
4
18
62
27
111

SKUPAJ
9
27
186
398
249
869

10

DRUŽBENI VPLIVI
Med pomembnejše dejavnike v našem poslovanju sodi tudi sodelovanje z zunanjimi institucijami, predvsem z Ministrstvom za notranje zadeve in
gasilci. Dobro sodelujemo tudi z novinarji, ki preko medijev osveščajo ljudi, da lahko tudi sami v veliki meri poskrbijo za svojo varnost.

POSLOVNI REZULTATI
V koncernu Sintal se lahko pohvalimo z zavidljivimi poslovnimi rezultati. Po podatkih Gospodarskega vestnika je naše krovno podjetje edina gazela
(t.j. hitro rastoče podjetje) v dejavnosti varovanja v Sloveniji.
Med našimi razvojnimi dosežki naj omenimo tudi sodoben centralno-nadzorni center, ki omogoča povezavo različnih sistemov v enega, sistem za
prenos alarmnih sporočil preko SMS-a neposredno do naročnika ter možnost izpisovanja alarmnih dogodkov naročniku s pomočjo elektronske pošte.

Ključni kazalci koncerna Sintal
• Preko 860 redno zaposlenih delavcev.
• Več kot 3800 fizično-tehnično varovanih objektov.
• Preko 230 fizično varovanih objektov.
• Zagotavljanje celovite ponudbe storitev varovanja oseb in premoženja na območju celotne Slovenije.

Kazalci kakovosti
• Edina družba za varovanje, ki pokriva območje celotno Slovenije.
• Lasten razvoj naprav in storitev s področja varovanja.
• Mednarodni certifikat kakovosti IS0 9001 za vse storitve dejavnosti varovanja.
• Po ocenah GV-ja edina gazela na področju varovanja v Sloveniji.
• Svetovno znana hiša za ocenjevanje bonitete podjetij Dun & Bradstreet je Sintalu priznala laskavo oceno A2.
• Krovno podjetje Sintal d.d. je edina velika družba v dejavnosti varovanja v Sloveniji (APP - 2000).
• Preko 700 prijetih vlomilcev, veliko število preprečenih požarov in poplav.

prihodki

letni prihodki v mio SIT
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O koncernu Sintal
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iznos materiala - preprečili
prijeli pri iznosu
prijeli pri kraji (bencinski servisi)
preprečili pošk. opreme - prijeli
preprečili izliv vode
napad na osebe - prijeli
prodaja mamil - zadržana

44
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3
16
0
2310
5
5
6
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4
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0
0
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0
0

Teritorialno pokrivanje Slovenije
Ljubljana z okolico in Gorenjska
Spodnje Štajerska
Zgornje Štajerska
Dolenjska
Kočevje z okolico
Primorska

Sintal d.d., Sintal Fiva d.d., Sintal Eko d.d.
Sintal Celje d.d.
Sintal Maribor d.d.
Protekt Sintal d.d.
Sintal Kočevje d.d.
Sintal Istra d.o.o.

SKUPAJ
60
152
29
42
16
2358
18
12
18
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KAKOVOST JE VODILO NAŠEGA POSLOVANJA
... zato želimo delati tis to, k ar znamo delati dobro.
V S i n ta l u s m o s i v s e l e j p r i z a d e va l i z a k a kovo s t s voj i h s to r i t e v,
k ar čuti jo in ceni jo tudi naši naročniki. Nenazadnje smo svoj
poslovni uspeh dosegli tudi z njihovo pomočjo.

Zavedamo se, da nobena stvar ni tako dobra, da je ne bi mogli še izboljšati. Zato smo izdelali organizacijo, ki spodbuja notranje podjetništvo in
omogoča uvajanje novosti v okviru skupne politike koncerna. Tovrstna strategija se je že v preteklosti izkazala kot izredno uspešna, saj spodbuja
ustvarjalnost in inovativnost, ki sta gonilo napredka.
Leta 1995 smo se v Sintalu odločili, da svoj sistem kakovosti uskladimo s standardom kakovosti ISO 9000, ki tudi v svetu velja za enega najbolj
priznanih na področju zagotavljanja kakovosti. V proces usklajevanja so bili vključeni vsi zaposleni in preteklo je kar nekaj ciklov sprememb v vseh
sektorjih in službah podjetja, preden je sistem postal stabilen. Po dveh letih trdega dela smo uspešno prestali presojo kakovosti vseh naših storitev
s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje ter postali prvo podjetje v Sloveniji, ki je v dejavnosti varovanja prejelo prestižni certifikat
kakovosti ISO 9001 za vse svoje storitve s področja varovanja.
V koncernu Sintal imamo svoje cilje jasno zastavljene. Strateški cilji so zapisani v poslovnem načrtu, njihovo uresničevanje pa preverjamo v okviru
odbora za kakovost, ki ga sestavljajo vodstva vseh podjetij koncerna in srednji management. Z rednimi notranjimi in zunanjimi presojami nadziramo
tudi kakovost delovnih procesov; notranje presoje opravljajo pooblaščeni presojevalci s strokovnim izpitom iz vrst zaposlenih, zunanji nadzor pa izvaja
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje. Enkrat letno naše finančne rezultate ocenjuje tudi revizijska hiša KPMG.

V Sintalu se zavedamo, da je edino vodilo uspešnega poslovanja podjetja dobra politika kakovosti. Naša je podrobno
opredeljena v Poslovniku kakovosti podjetja, ki združuje naslednje cilje:
• teritorialna širitev delovanja,
• širitev ponudbe podjetja,
• stalno izobraževanje zaposlenega kadra,
• nadzor nad zaposlenimi in potekom del,
• stimulacija zaposlenih in nagrajevanje za kakovost,
• partnerski odnos z dobavitelji,
• spoštovanje dogovorjenih rokov,
• razvoj proizvodov in storitev za potrebe trga,
• upoštevanje povratnih informacij naročnikov,
• skrb za delovne pogoje,
• boljši zaslužek,
• spremljanje novosti pri uveljavljenih tujih podjetjih,
• prijaznost do naročnikov,
• doslednost pri izvajanju delovnih nalog.
Kot rečeno - le kakovost dela je zagotovilo poslovnih uspehov.
Preteklih, sedanjih in prihodnjih. In v Sintalu si bomo še naprej
prizadevali delati tisto, kar znamo delati dobro.
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STORITVE
V Sintalu pri svojem poslovanju sledimo potrebam
s voj i h n a ro č n i kov, s a j j i m l a h ko l e ta ko p o n u d i m o
resnično k akovos tne s toritv e. Pohvalimo se lahko
s š i ro ko p a l e to s to r i t e v, k i j o v s a ko l e to
r azširimo z vsaj še eno s toritvi jo.

FIZIČNO-TEHNIČNO VAROVANJE
Fizično-tehnično varovanje (FIT) je kombinacija tehničnega in fizičnega varovanja. Tehnično varovanje se nanaša na
varovanje z varnostnimi sistemi, ki dogodek (alarm, napaka, sabotaža, prekinjena povezava z dežurnim centrom ...)
po telefonski liniji ali radijski zvezi javijo v naš dežurni center. Fizično varovanje pa se nanaša na intervencijo v
primeru sproženega alarma; naše intervencijske ekipe ukrepajo v najkrajšem možnem času, saj so aktivne 24 ur na
dan in so razporejene po vsej Sloveniji.
Fizično-tehnično varovanje se je doslej v praksi izkazalo za najbolj uspešno obliko varovanja, saj popolnoma ustreza
najpomembnejšim zahtevam:

• varovanje je v funkciji delovnega procesa uporabnika,
• kakovost varovanja in pokritost objekta sta na izredno visoki ravni,
• tovrstno varovanje je cenovno ugodnejše v primerjavi z zgolj fizičnim varovanjem.

PROJEKTIRANJE, MONTAŽA IN SERVISIRANJE VARNOSTNIH
SISTEMOV
Naši izkušeni in strokovno usposobljeni projektanti izdelujejo projekte za vsa področja tehničnega varovanja, to je za:

• protivlomne in protiropne sisteme,
• protipožarne sisteme,
• video sisteme,
• sisteme pristopne kontrole in registracije delovnega časa,
• sisteme mehanske zaščite,
• sisteme za zaznavanje nevarnih plinov in tekočin,
• sisteme proti kraji v trgovinah,
• sisteme zaznavanja industrijskih alarmov.
Sintal je v skladu z Zakonom o graditvi objektov postal član Inženirske zbornice Slovenije (št. 1404) in ima
pooblaščene univerzitetne inženirje z opravljenim strokovnim izpitom ter članstvom v Inženirski zbornici Slovenije.
Zakonsko predpisano protieksplozijsko zaščito izvajajo naši usposobljeni projektanti in serviserji, ki imajo v skladu z
veljavno zakonodajo opravljen izpit za tovrstno projektiranje, vgradnjo in servis.
Na podlagi začrtanega projekta naš sektor tehnika vgradi naprave sistemov tehničnega varovanja, ki so predhodno
A-testirane na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Za redno in servisno vzdrževanje naprav skrbi naša 24-urna
servisna ekipa. Vsi Sintalovi tehniki so visoko strokovno usposobljeni in pooblaščeni za opravljanje montaže in
servisiranja varnostnih sistemov v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe
varovanja.

14

FIZIČNO VAROVANJE
Naša varnostno-receptorska služba izvaja od 8 do 24-urno fizično varovanje ali pa nadzira naročnikove delavce, ki
so zadolženi za ta dela in naloge. Receptorji so usposobljeni tudi za delo telefonista in govorijo vsaj en tuji jezik.
Želimo poudariti, da varnostno službo v Sintalu izvajamo na podlagi načrta varovanja, ki ga vselej izdelamo v
sodelovanju z naročnikom.
Vsi naši varnostniki so uniformirani, urejenega videza ter strokovno usposobljeni za opravljanje nadzora in
varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja.

PROTIPOŽARNO VAROVANJE
Protipožarno varovanje je kombinacija tehničnega in fizičnega varovanja. Tehnično varovanje se nanaša na
varovanje s protipožarnim sistemom, ki v primeru kakršnegakoli dogodka (alarm, napaka, sabotaža, prekinjena
povezava z dežurnim centrom ...) posreduje signal v naš dežurni center. Fizično varovanje pa se nanaša na obliko
požarne intervencije, ki jo na področju celotne Slovenije 24 ur na dan izvaja naša izurjena ekipa.
Sintal je med prvimi v Sloveniji pridobil pooblastilo za izvajanje protipožarnega varovanja po Pravilniku o pogojih
za izvajanje protipožarnega varovanja (Ur. list RS, št. 64/95). Leta 1998 smo kot prvo zasebno podjetje v Sloveniji
ustanovili lastno gasilsko društvo, ki danes zaposluje že preko 70 profesionalnih gasilcev za posredovanje v primeru
požara.
Protipožarno varovanje obsega:

• preventivne obhode objektov,
• preverjanje stanja na objektu po prejetem obvestilu o dogodku,
• gašenje oz. ustrezno ukrepanje ob požaru,
• obveščanje gasilske enote in centra za obveščanje,
• obveščanje lastnika o začetnem požaru.
V okviru protipožarnega varovanja v Sintalu nudimo tudi izdelavo projektov protipožarnih sistemov ter njihovo
montažo in servis.

PREVOZ IN SPREMSTVO GOTOVINE
Prevoz in spremstvo gotovine ter dragocenih predmetov v Sintalu opravljamo z vozili, ki so posebej prirejena v ta
namen. Vsa vozila imajo vgrajene trezorje, ki ustrezajo najvišjim normativom bančnih trezorjev. V primeru ropa
operater v dežurnem centru s pomočjo daljinskega stikala onesposobi delovanje motorja vozila, isto pa lahko stori
tudi varnostnik na kraju samem. Zahvaljujoč sistemu za satelitsko navigacijo GPS lahko iz dežurnega centra
spremljamo tudi trenutno lokacijo vozila.
Vozilo vselej spremljata dva ali več oboroženih spremljevalcev, ki so uniformirani ter strokovno usposobljeni v skladu
z Zakonom o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja. Spremljevalci so z radijsko zvezo in
GPS sistemom neposredno povezani z našim dežurnim centrom.
Vse podatke o poslovanju in osebju naročnika v Sintalu vselej varujemo kot poslovno skrivnost najvišje stopnje, prav
tako pa spoštujemo tudi interna pravila in zahteve naročnika.
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MOBILNI SERVIS GASILNIH APARATOV
Naš mobilni servis gasilnih aparatov je novost na slovenskem tržišču. V ta namen uporabljamo posebej opremljeno
servisno vozilo, ki omogoča popravilo aparata kar pri naročniku. Mobilni servis je v primerjavi s klasičnim odvozom
aparata na servis bistveno hitrejši. Naročniku omogoča tudi vpogled v opravljeno delo in preprečuje zamenjavo
aparata - naročnik vselej dobi nazaj svoj aparat.
Pri vsakem servisu izdamo ustrezno potrdilo o brezhibnosti oz. uporabnosti gasilnega aparata. Aparat vselej
vrnemo z varovalko, plombo in ustreznimi nalepkami ter ob izraženi želji stranko seznanimo tudi z delovanjem in
uporabo v primeru požara.

VARSTVO PRI DELU
Naši izkušeni in strokovno usposobljeni inženirji v skladu z Zakonom o varstvu pri delu opravljajo vse storitve s
področja varstva pri delu in požarnega varstva (strokovno svetovanje, vodenje evidence, preventivni ogledi, izdelava
ocene tveganja, poučevanje, pregledi in preizkusi delovnih naprav, meritve ekološke škodljivosti ...).
Na področju požarnega varstva pripravimo požarnih red z načrti, izdelamo ocene požarne ogroženosti, teoretično
in praktično usposabljamo naročnikove delavce ter skrbimo za preventivne oglede objektov ter svetovanje.

ČISTILNI SERVIS
V Sintalu se ukvarjamo tudi z vsemi vrstami čiščenja, predvsem s čiščenjem poslovnih in pisarniških prostorov,
hodnikov, mini kuhinj, stopnišč in sanitarij. Ker se zavedamo pomembnosti odgovornega ravnanja z naravnim
okoljem, pri svojem delu varčujemo z naravnimi viri, uporabljamo sodobno tehnologijo ter okolju prijazna čistila.

NAJEM TREZORJEV
Domovi in poslovni prostori so vse pogosteje tarča vlomilcev, zato je zaščita dragocenosti, denarja, vrednih listin in
dokumentov izredno pomembna. Na sedežu našega podjetja v Ljubljani in v Celju nudimo najemniške trezorje, ki
so našim strankam dostopni 24 ur na dan vse dni v letu.
Stranke lahko izbirajo med trezorji petih različnih velikosti, vsi pa so varovani po najstrožjih zahtevah varovanja
bančnih trezorjev. Dogajanje v trezorju in njegovi okolici je neprestano nadzorovano s strani dežurnega centra.
Dostop do trezorja ima izključno naročnik in njegovi pooblaščenci.

NAJEM SISTEMA RADIJSKIH ZVEZ
V Sintalu na območju celotne Slovenije omogočamo najem sistema radijskih zvez za govorno ali podatkovno
komunikacijo. Sistem PAN je najsodobnejši sistem radijskih zvez v Sloveniji, ki omogoča klice iz radijskega sistema v
sistem javne telefonije (Telekom, GSM) in obratno. Je tudi edini sistem, ki omogoča skupinsko komunikacijo na
območju celotne Slovenije.

GPS NADZOR VOZIL
V okviru 24-urne dejavnosti varovanja v Sintalu svojim naročnikom zagotavljamo tudi nadzor njihovih vozil preko
sistema za satelitsko spremljanje vozil GPS. Naročnikom omogočamo tudi izgradnjo vzporednega ali popolnoma
ločenega nadzornega centra, ki jim omogoča lastno izvajanje nadzora.
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VAROVANJE PRIREDITEV

Sintalova redarska služba omogoča varovanje vseh vrst prireditev. Naši redarji so urejenega videza in so na željo naročnika uniformirani.
Tudi ob svečanih priložnostih so primerno urejeni, tako da gostom s svojo prisotnostjo ne vzbujajo vtisa nadzora, temveč občutek varnosti.
Pred prireditvijo izdelamo natančen načrt varovanja, poskrbimo pa tudi za ustrezno požarno varovanje in prvo pomoč. Pri varovanju
prireditev nam pomaga posebno vozilo, ki omogoča mobilen video nadzor in elektronski sistem pristopne kontrole. V primeru potrebe po
večjih varnostnih ukrepih uporabljamo tudi ustrezno opremo za preglede (npr. detektor kovin).
S svojim znanjem in izkušnjami na željo naročnika sodelujemo tudi pri organizaciji prireditve, saj nudimo tudi pokrit prireditveni oder, zaščitne
ograje ter lastno gostinsko vozilo.

SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA
Hit er r azvoj znanos ti in t ehnologi je je
zaznamoval tudi de javnos t varovan ja. Sis t emi
t ehničnega varovan ja so tako zač eli igr ati
pomembno vlogo pri odkrivan ju in prepreč e van ju
nezaželenih de janj. Cenovno so ugodne jši od
zgol j fizičnega varovan ja, poleg t ega pa lahko
nadzoruje jo širše območje kot člov ek .

PROTIVLOMNI SISTEM
Protivlomni sistem je namenjen preprečevanju in zaznavanju vlomov ter obveščanju v primeru potrebe po
posredovanju. Elektronska naprava preko telefonske ali radijske zveze o vlomu obvesti operaterja v dežurnem centru,
ta pa informacijo posreduje mobilnim intervencijskim skupinam, ki ukrepajo v najkrajšem možnem času.
Protivlomni sistem sestavljajo:

• alarmna centrala, ki vsebuje celotno logistiko sistema in telefonski ali radijski pozivnik
za prenos dogodka v dežurni center,
• tipkovnica s prikazovalnikom za rokovanje uporabnika s sistemom,
• javljalniki za zaznavanje vlomilca,
• sirena, ki zvočno in svetlobno opozarja na vlom.
Za zaznavanje vlomilcev najpogosteje uporabljamo:

• infrardeči pasivni javljalnik za zaznavanje gibanja v prostoru,
• akustični javljalnik loma stekla, ki zaznava visoko frekvenco zvoka ob lomu stekla,
• magnetno stikalo, ki zaznava odprta vrata ali okna.

PROTIPOŽARNI SISTEM
Še pred kratkim smo protipožarno varstvo zagotavljali z obhodno službo številnih varnostnikov, danes pa nalogo
zgodnjega odkrivanja in javljanja požara mnogo bolj učinkovito opravlja protipožarni sistem, ki preko telefonske ali
radijske zveze o dogodku obvesti protipožarne intervente.
Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara tvorijo:

• alarmna centrala s prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom,
• javljalniki požara, ki požar zaznajo (reagirajo bodisi na dim, povišano temperaturo,
plamen ali iskro),
• pozivnik za prenos alarmnih sporočil na dežurni center,
• sirena, ki opozarja ljudi na evakuacijo.
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VIDEO SISTEM
Video sistem uporabljamo v naslednje namene:

• nadziranje; s pomočjo večjega števila kamer na različnih lokacijah dobimo izčrpno slikovno informacijo o
dogajanju, zato lahko tako večje število varnostnikov nadomestimo z enim samim.

• dokumentiranje dogodkov (snemanje, shranjevanje slike). Raziskave kažejo, da slika podaja največ informacij,
zato jo je smiselno hraniti za morebitno rekonstrukcijo dogodka (npr. rop, vlom, požar, kraje, okvare pri
proizvodnji, obiski ...).
• zaznavanje gibanja (video senzor - alarmna naprava). Kombinacija nadzora in uporabe kamer kot detektorjev
gibanja se vse bolj uporablja tako za notranje kot za zunanje varovanje. Ko alarmna naprava zazna gibanje
telesa v dometu kamere, sproži alarm.
Video sistem sestavljajo:

• kamere (črno bele, barvne, fiksne, vrtljive, zoom objektivi),
• naprave za obdelavo video informacij (preklopniki, multiplekserji, matrična stikala),
• shranjevalniki video informacij (analogni in digitalni video rekorderji),
• monitorji in video printerji.

SISTEM PRISTOPNE KONTROLE IN REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA
Gibanje po poslovnih stavbah je običajno omejeno tudi med delovnim časom. Da s tovrstnim nadzorom ne bi
obremenjevali zaposlenih ali celo zaposlili varnostnika, je to problematiko smiselno reševati z uvajanjem
elektronskega sistema pristopne kontrole.
Sistem pristopne kontrole ima nalogo krajevnega in časovnega omejevanja vhodov in izhodov ter njihovega
evidentiranja. Sestavljajo ga:

• medij za identifikacijo oseb (npr. kartice, varnostna koda ...),
• terminal s čitalcem kartic in elektronsko ključavnico, vgrajeno v vrata,
• nadzorni računalnik.
Sistem deluje tako, da je na zunanji strani vrat vgrajen terminal s čitalcem kartic. Če ima oseba, ki želi vstopiti v
prostor, kartico s pooblastilom za vstop, jo vstavi ali približa terminalu. Ta odda zvočni signal in odklene elektronsko
ključavnico. Z nadzornim računalnikom je moč napravo tudi poljubno nastaviti ter vsakega posameznega
uporabnika različno pooblastiti.
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SISTEM MEHANSKE ZAŠČITE
Že v 12. stoletju so pri gradnji utrdb upoštevali osnovna varnostna načela mehanske zaščite, ki so vključevala
naravne ovire, notranje in zunanje obzidje, dvižne mostove, rešetke ... Kljub hitremu razvoju elektronskih oblik
varovanja je mehanska zaščita še danes eden najpomembnejših elementov tehničnega varovanja.
Kakovost mehanske zaščite merimo v času, ki ga vlomilec, ropar ali požar potrebujejo, da pridejo do varovanega
območja. Mehanska zaščita je dobra, če je ta čas daljši od časa, ki ga potrebujemo, da zaznamo dogodek in uspešno
interveniramo.
Poznamo naslednje možnosti varovanja premoženja z mehansko zaščito:

• varnostna vrata (protivlomna, protipožarna vrata ...),
• cilindrična vdolbna ključavnica,
• elektronske zakasnilne ključavnice, ki preprečujejo takojšen vstop,
• cilindrični vložek,
• varnostno okovje,
• okna, zavarovana z rešetkami in lesenimi ali kovinskimi roloji ter polkni,
• varnostna protivlomna folija proti razbitju stekla,
• varnostne omare in trezorji,
• ograje,
• sistem ključev ...

PROTIROPNI SISTEM
Za učinkovito protiropno varovanje je nujna zagotovitev kakovosti in ustreznosti na področjih:

• tehničnega varovanja (varovanje z varnostnimi sistemi, ki roparju uničijo plen ter
o alarmu obveščajo intervencijo),
• fizičnega varovanja (varnostna služba ali intervencija v primeru alarma),
• načina dela v poslovalnici (ustrezna organizacija dela).
Varovanje s sistemi tehničnega varovanja vključuje:

• sistem dimnih denarnih pasti (ta obarva denar, da postane neuporaben),
• mehansko zaščito (preprečuje dostop do plena),
• naprave za javljanje ropa (skrite tipke, denarne pasti v blagajnah, javljalniki tresljajev
na trezorju),
• video nadzor in video arhiviranje (to igra pomembno vlogo predvsem pri razreševanju
kaznivega dejanja ropa),
• sistem pristopne kontrole (elektronsko varovanje vstopa v varovana območja).
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SISTEM ZA ZAZNAVANJE NEVARNIH PLINOV IN TEKOČIN
Nevarni plini in tekočine so lahko za človeka in njegovo zdravje zelo škodljivi. Pravočasno zaznavanje teh snovi in
pravilno ukrepanje ob njihovem pojavu sta zato še posebej pomembna.
Dvig koncentracije nevarnega plina ali tekočine nad določen nivo sproži predalarmno stanje, ki aktivira proces
zniževanja koncentracije. Če to ne zadošča, se vključi alarm za evakuacijo.
S sistemi za zaznavanje nevarnih plinov in tekočin lahko zaznamo katerikoli plin ali tekočino, najpogosteje pa
preverjamo prisotnost oglikovega monoksida v garažnih hišah ter prisotnost različnih strupenih plinov in tekočin v
proizvodnji.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE INDUSTRIJSKIH ALARMOV
S pomočjo tehnoloških informacij in industrijskih alarmov v Sintalu vsakodnevno preprečimo vsaj tolikšno škodo, kot
bi nastala zaradi požarov, vlomov, kraj ... Med tehnološke informacije in industrijske alarme sodijo vsi dogodki, ki bi
lahko na kakršenkoli način ogrozili ali zmanjšali učinek proizvodne ali storitvene dejavnosti (npr. zvišana
temperatura v hladilniku, poplava, ustavljen tekoči trak, povišan pritisk ...).
Industrijske informacije je moč zaznati s primernimi javljalniki v sklopu protivlomnega ali protipožarnega sistema.
Tako kot pri vlomu in požaru tudi za tovrstno posredovanje v večini primerov ni potrebna stalna prisotnost človeka,
saj zadošča že hitro in učinkovito posredovanje naših visoko usposobljenih interventov.

SISTEM PROTI KRAJAM V TRGOVINI
Vse večji obisk trgovin se odraža tudi v večjem številu kraj, zato pomen fizičnega in tehničnega varovanja proti
krajam močno narašča. Fizično varovanje v trgovinah izvajajo izšolani varnostniki, tehnično pa različne naprave, ki
s svojo prisotnostjo odkrivajo in odvračajo potencialne tatiče. V praksi se je doslej najbolj izkazala kombinacija obeh.
Pri preprečevanju kraj v trgovinah nam pomagajo naslednje metode:

• elektronski nadzor blaga (na artikel pripnemo magnetno priponko ali prilepimo
nalepko, ki ob iznosu iz trgovine sproži alarm),
• video nadzor (opazovanje s pomočjo vidnih ali skritih kamer),
• sistem s senzorskimi vrvicami (na artikel pritrdimo varnostno senzorsko vrvico, ki ob
poskusu odstranitve sproži alarm),
• sistem za varovanje vitrin (brezžični senzor, ki zazna stanje odprte vitrine),
• priponke z barvilom (ob poskusu odstranitve priponke se ta odlomi in z barvilom
obarva oblačilo),
• ogledala in enosmerna okna (enosmerno okno omogoča opazovanje s strani pisarne, v
trgovini pa je videti kot ogledalo),
• mehansko varovanje (varovani artikel pritrdimo na posebej zanj izdelan podstavek).
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CENTRALNO-NADZORNI CENTER
Centralno-nadzorni center povezuje vse sisteme tehničnega varovanja in omogoča:

• nadziranje dogajanja nad vsemi sistemi tehničnega varovanja iz ene točke (operater
preko enega samega monitorja nadzira vse sisteme, centralno-nadzorni center pa mu
v primeru nezaželenih pojavov na objektu predlaga logične ukrepe),
• interaktivno delovanje sistema (t.j. vplivanje enega sistema tehničnega varovanja na
drugega ob določenem dogodku),
• oblikovanje skupnega arhiva (na osnovi statističnih podatkov arhiva centralnonadzornega centra lahko izboljšujemo varnost),
• povezavo s sistemi tehničnega varovanja na dislociranih objektih in možnost povezave
z drugimi centralno-nadzornimi centri ali podcentri.

GPS SISTEM ZA SATELITSKO SPREMLJANJE VOZIL
Sistem za satelitsko spremljanje vozil omogoča nadzor nad lokacijo vozila iz nadzornega centra. Podatki se od vozila
do nadzornega centra prenašajo preko GSM telefona ali preko sistema radijskih zvez.
Sistem za satelitsko spremljanje vozil se uporablja predvsem za nadzor pri prevozu denarja, pri transportu, reševalnih
službah, hitri pomoči na cesti, taksi službah, hitri dostavi, policiji, komunalni službi, odkrivanju kraj vozil ... Z GPS
sistemom vozila nadziramo mi ali pa kar naročnik sam.

KLIC V SILI - SISTEM ZA POMOČ BOLNIKOM IN OSTARELIM V
TEŽAVAH
S pomočjo sistema za klic v sili lahko olajšamo težave bolnikom in ostarelim na domu. Brezžični oddajnik s tipko v
obliki zapestnice ali verižice okoli vratu v primeru klica v sili sporoči signal alarmni centrali, ta pa preko telefona javi
pristojni službi, da lahko ustrezno ukrepa.

23

RAZVOJNI DOSEŽKI
Koncern Sintal je že vr s to le t vodilna družba na področju
de javnos ti varovan ja v Slov eni ji in lahko reč emo, da s ta naši
prednos ti predvsem inovativnos t in r aziskovalni duh.

Svojim naročnikom smo želeli zagotoviti še večjo kakovost svojih storitev, zato smo leta 1994 ustanovili lastni razvojni oddelek, katerega smernice
smo že na začetku jasno začrtali:
• razvoj novih storitev s področja varovanja oseb in premoženja,
• razvoj varnostne tehnike, ki je potrebna za zagotavljanje višje varnosti in je ni moč kupiti na svetovnem trgu.

1994
• Mobilni servis gasilnih aparatov
Sintal je zaradi nezadovoljstva naročnikov s tradicionalnim servisom gasilnih aparatov prvi v Sloveniji predstavil mobilni servis gasilnih aparatov. Z
njim smo strankam zagotovili takojšen servis aparata z možnostjo nadzora nad opravljenim delom. In kar je najpomembneje - objekt tako niti za
trenutek ni protipožarno nevarovan.

• Analizator

vibracij za zunanjo zaščito

Sintal se je v sodelovanju z javnim podjetjem Vodovod Kanalizacija lotil velikega izziva: kako najceneje varovati velike zunanje površine vodnih zajetij,
ki so za človeka življenjskega pomena? Razvili smo analizator vibracij ter poseben senzorski kabel, ki ga je moč pritrditi na zunanjo žično ograjo. V
primeru pojava ustrezne frekvence nihanja na ograji se sproži alarm, ki se nato preko telefona ali radijske zveze posreduje v naš dežurni center.

• Dežurni

center Sintal

Hitra rast števila varovanih objektov je presegla logistiko strojne in programske opreme, ki nam jo je zagotavljal naš dobavitelj. Ker tudi na svetovnem
trgu ni bilo mogoče dobiti ustrezne zamenjave, organizacija tujih varnostnih podjetij se namreč precej razlikuje od slovenskih, smo se v Sintalu lotili
razvoja lastnega dežurnega centra z najsodobnejšo strojno in informacijsko tehnologijo.

1995
• Prilagajanje procesov dela standardu kakovosti ISO 9001
Proces širitve nas je pogosto vodil v ozka grla, zato smo se v Sintalu odločili, da pričnemo s prilagajanjem svojih procesov dela standardu kakovosti
ISO 9001. Ta velja za enega najbolj priznanih standardov na področju kakovosti poslovanja.

• Nadgradnja

dežurnega centra

Nova znanja, nove potrebe in novi sistemi so zahtevali nadaljnji razvoj dežurnega centra, ki je leta 1995 na sejmu varovanja v Ljubljani požel izredno
veliko zanimanje domače in tuje strokovne javnosti.
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1996
• Protipožarno varovanje
Sintal je prvo varnostno podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo vsa zakonsko predpisana dovoljenja za opravljanje protipožarne intervencije. V
obdobju, ko je državna gasilska služba zagotavljanje požarnega varstva omejila le na objekte posebnega družbenega pomena, smo tako
prevzeli skrb za ustrezno stopnjo protipožarne varnosti vseh vrst objektov.

• GPS
Razvoj tehnologije, vedno večje število objektov in želja po še krajšem intervencijskem času so s pojavom strojne opreme za satelitsko
spremljanje vozil (GPS) narekovali razvoj programske opreme, ki v sklopu dežurnega centra omogoča kar najhitrejše odločanje v primeru
alarma.

1997
• Informacijski sistem s Psioni
Število podatkov, ki so jih interventi zapisovali o vsakem varovanem objektu, da so lahko uspešno opravili intervencijo, je začelo presegati
meje obvladljivosti. Zato smo v Sintalu razvili informacijski sistem, ki nam omogoča prenos podatkov na posebne industrijske žepne
računalnike. Na ta način smo poenotili zapise za vse intervente, prihranili na času spoznavanja novih varovanih objektov ter z gesli za vstop
v računalnik zagotovili večjo varnost podatkov.

• Vozilo

za varovanje prireditev

Ob uvedbi nove storitve varovanja prireditev smo v Sintalu opremili vozilo, ki omogoča brezžični video nadzor in mobilni elektronski sistem
vstopnih kart za vse vrste prireditev. V vozilu se nahaja posebna nadzorna soba, v kateri vodja prireditve preko mobilne radijske postaje in
video nadzora ureja trenutne potrebe po varovanju, računalniški sistem pa omogoča nadzor nad številom obiskovalcev ter omejevanje
vstopa.

1998
• GPS - SMS
Z razvojem mobilne telefonije so se odprle povsem nove možnosti prenosa podatkov. Zato smo v Sintalu poleg brezžičnega prenosa lokacije
vozila preko radijskih zvez uvedli tudi možnost prenosa preko mobilnih telefonov v obliki SMS sporočil.

1999
• SMS alarm info
V Sintalu smo izdelali poseben sistem, ki omogoča avtomatsko pošiljanje SMS sporočil na naročnikov mobilni telefon. Naročnik je tako v
vsakem trenutku obveščen o varovanju njegovega premoženja ter slehernem dogodku na objektu. Sistem je primeren predvsem za prenos
industrijskih alarmov in za tiste, ki se jim klasično interventno posredovanje zdi predrago ali nepotrebno.

• Centralno

nadzorni center

Vse večji varnostni sistemi so nas spodbudili k razvoju centralno-nadzornega centra. Ta omogoča povezavo vseh sistemov tehničnega
varovanja v en sam sistem, ki ima skupni sistem nadzora, upravljanja, arhiviranja ter testiranja.
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2000
• Univerzalni analogni adresabilni vmesnik
Visoki stroški sistemov za zaznavanje nevarnih plinov in tekočin so bili glavni motiv za razvoj univerzalnega analognega adresabilnega vmesnika za priklop
kateregakoli javljalnika plina ali tekočine na obstoječe požarne centrale Notifier. Ta naprava je našim naročnikom bistveno pocenila obstoječe sisteme.

• Razvoj sistemskih rešitev za nov sistem radijskih zvez PAN
V Sintalu smo z izgradnjo sistema radijskih zvez na področju celotne Slovenije razvili sodoben komunikacijski sistem. Ta nam omogoča hiter in učinkovit
prenos radijskih informacij, prenos telemetrijskih informacij ter povezavo računalniškega sistema organizacijskih enot Sintala po vsej Sloveniji.

• Razvoj programske opreme in začetek proizvodnje digitalnih video snemalnih naprav
Visoki stroški video digitalnih snemalnih naprav so nas prisilili v razvoj in lastno proizvodnjo teh naprav. V sodelovanju s partnerjem z Daljnega vzhoda smo
razvili ustrezno strojno in programsko opremo - izredno kakovostni digitalni shranjevalnik slike.

SINTAL SMO LJUDJE
Vsako uspešno podje tje ima za seboj dobre delavce. In Sintal
ni v t em pr av nič drugač en. V svojih vr s tah združujemo
l judi, ki si kl jub hitremu t empu dela in pogos to s tresnim
situaci jam r adi vzame jo čas za družabna srečanja v krogu
s o d e l avc e v i n s voj i h d ru ž i n s k i h č l a n ov.

Ker verjamemo v modrost pregovora “zdrav duh v zdravem telesu”, skušamo vsem svojim zaposlenim omogočiti primerno obliko rekreacije.
Tedensko imamo najete ure v telovadnicah, fitnes centrih in celo bazen. Tisti naši zaposleni, ki delajo na najbolj izpostavljenih mestih, pa se
v okviru rednega usposabljanja udeležujejo tudi ur borilnih veščin. Svoje športne sposobnosti vsako leto merimo na poletnih in zimskih igrah
varnostnih podjetij, ki jih organizira Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje. Ob prijetnem medsebojnem druženju in
vzpodbujanju - kljub močni konkurenci - tudi dobri rezultati ne izostanejo!
Lahko rečemo, da se Sintalovci družimo v vseh letnih časih. Pred začetkom poletnih počitnic se vsakič zberemo na Sintalovem veselem
pikniku, kjer za zabavo poskrbi kar naš hišni ansambel. Spomini na veselo druženje nas nato grejejo vse do začetka septembra, ko
organiziramo že tradicionalen pohod na Triglav, simbol Slovenije in Slovencev. Njegov vrh je doslej osvojilo že več kot dvesto zaposlenih in
njihovih družinskih članov vseh starosti! Ko pa pride zima, se spomnimo na naše najmlajše in jih razveselimo z obiskom Dedka Mraza, ki
seveda nikoli ne pozabi na zvrhan koš daril.

Res je, Sintal smo ljudje.
In to s ponosom poudarimo!
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varnostnik

Uniforme

serviser

specialec

protokolarec

USPEHE JE TREBA DELITI ...
... zato pri Sintalu podpir amo naše športnike in bogatimo
slov ensko kulturo. Prepričani smo namreč, da s ta r avno
šport in kultur a najbol jša ambasadorja naše mlade dr žav e
v svetu.

S ponosom stojimo ob strani svetovno znanim klubom, kot so košarkarski klub Union Olimpija, rokometni klub Krim Neutro Roberts ter
rokometni klub Mobitel Prule 67. Podpiramo pa tudi športne klube, ki so šele krenili svojim uspehom naproti, saj verjamemo v njihovo
prihodnost. To so: nogometni klub Olimpija, košarkarski klub Loka kava, hokejski klub Slavija, nogometni klub Publikum, košarkarski klub
Pivovarna Laško ter nogometna kluba Koper in Izola.
Imamo tudi posluh za lepoto, zato na različne načine pomagamo pri vrsti kulturnih prireditev. Sintal je bil član organizacijskega odbora za
postavitev spominskega kipa generalu Maistru ter pokrovitelj prve kiparske razstave na prostem pred Grubarjevo palačo v Ljubljani.
Slovenci smo znani gorniki, zato ni čudno, da tudi Sintalovci radi hodimo v gore. Da pa bi bili izleti v gore prijetnejši, podpiramo tudi dom
na Kredarici, našo najvišje ležečo gorsko postojanko.
Kot rečeno, uspehe je treba deliti, saj je potem lastni uspeh toliko vrednejši.

•košarkarski klub Union Olimpija
•rokometni klub Krim Neutro Roberts
•rokometni klub Mobitel Prule 67
•nogometni klub Olimpija
•košarkarski klub Loka kava
•hokejski klub Slavija
•nogometni klub Publikum
•košarkarski klub Pivovarna Laško
•nogometna kluba Koper in Izola
•spominski kip generalu Maistru
•kiparska razstava pred Grubarjevo palačo v Ljubljani
•dom na Kredarici
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KAJ DRUGI PRAVIJO O NAS ...
”Dober glas se ž e v de v e to vas.”

Milan Marinič
izvršni direktor divizije Upravljanje koncerna Nove Ljubljanske banke
“S podjetjem Sintal sodelujemo že od začetka njegovega delovanja in veseli nas, da je naše sodelovanje dobro. Sintal nam zagotavlja fizično
varovanje poslovnih stavb ter redno in izredno fizično varovanje objektov. Seveda ne smemo pozabiti tudi na tehnično varovanje, kjer gre za
različne varnostne in nadzorne sisteme, požarne sisteme, varovanje bankomatov ...
Verjamemo, da bo naše sodelovanje še naprej tako dobro. Ritem poslovnega sveta postaja vse hitrejši in vsi se moramo hitreje razvijati.
Skupaj z nami pa se morajo seveda razvijati tudi naši partnerji.”

Zoran Janković,
predsednik uprave Poslovnega sistema Mercator
“V naših maloprodajnih trgovinah je varnost eden najpomembnejših elementov. Potrošniki se morajo pri nas počutiti varno, prav tako je z
varnostjo zaposlenih in premoženja. S pomočjo Sintala smo v Mercatorju poskrbeli za sodobno varnostno in fizično varovanje. Z njihovim
delom smo izredno zadovoljni. Druži nas profesionalen odnos in vemo, da smo na tem področju izbrali pravega poslovnega partnerja.”

Anton Turnšek,
direktor Pivovarne Laško
“V našem podjetju se zavedamo pomena učinkovitega varovanja; ker se ukvarjamo z živilsko proizvodnjo, si malomarnosti ali napak
preprosto ne moremo privoščiti. Zato smo se že pred leti odločili za sodelovanje s Sintalom. Ob posodabljanju svojih proizvodnih linij
tako ves čas skrbimo tudi za varovanje z najsodobnejšimi varnostnimi sistemi, ki nam jih svetuje in zagotavlja Sintalova strokovno
usposobljena ekipa.
Z dosedanjim sodelovanjem smo zelo zadovoljni, saj je Sintal eno vodilnih podjetij na področju varovanja oseb in premoženja v Sloveniji, ki
se lahko med drugim pohvali tudi z veliko fleksibilnostjo pri upoštevanju potreb naročnika.”

Ivan Zidar,
predsednik uprave SCT
“S Sintalom sodelujemo že deset let. Sintal varuje večino naših poslovnih zgradb in proizvodnih obratov v Ljubljani, tesno pa sodelujemo tudi
na področju požarnega varovanja. Tako SCT kot Sintal poslujeta po standardih kakovosti ISO 9001, kar nam zagotavlja ustrezno kakovost v
poslovnih odnosih, povezanih z varovanjem. Na opravljanje storitev nimamo pripomb, saj jih v Sintalu izvršujejo korektno in kakovostno. Vse
nejasnosti sproti rešujemo v obojestransko zadovoljstvo. V prihodnje želimo še izpopolniti varovanje na nekaterih področjih, ki smo jim doslej
posvečali manj pozornosti, a so za nemoteno delovanje poslovnega sistema pomembna.”
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Tone Majzelj,
direktor Mobitela
“V mobilni telekomunikacijski sferi se nahaja vrhunska tehnologija, ta pa zahteva vrhunsko varovanje. Sintal se je doslej izkazal kot izredno zanesljiv
in sposoben partner, ki zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti svojih storitev. To v Mobitelu cenimo, zato nameravamo sodelovanje z njim nadaljevati
in ga še dopolnjevati.
V Sintalu so doslej vedno upoštevali naše pripombe, prav tako pa smo mi vedno prisluhnili njihovim predlogom. Rešitve smo vselej našli skupaj.
Podjetja, ki delajo na področju varovanja, so dobra ali slaba - nekje vmes ne morejo biti. In dejstvo je, da je Sintal dobro podjetje.”

Jože Mermal,
predsednik uprave BTC
“Za BTC je kakovostno fizično in tehnično varovanje izrednega pomena, zato smo se v zadnjih letih s Sintalom poslovno zelo tesno povezali. Skupaj
smo razvili največji video sistem varovanja nakupovalnega centra v Sloveniji, ki omogoča, da z enega samega mesta nadziramo in vodimo promet
na celotnem območju nakupovalnega centra ter nadziramo kar 13 parkirišč različnih velikosti.
Kot predsednik uprave BTC sem izredno zadovoljen z dosedanjo kakovostjo Sintalovih storitev. Veseli me, da ima izredno mlado, nadarjeno in
motivirano vodstvo, zato jim bomo zaupali tudi v prihodnje.”

Lojze Deželak,
predsednik uprave in generalni direktor Kolinske
“Skrb za varnost zaposlenih, varnost premoženja in poslovnih podatkov je za naše podjetje že od nekdaj ključnega pomena. Prav zato smo se leta
1993 odločili, da nalogo varovanja prepustimo Sintalu, največji profesionalni organizaciji na tem področju v Sloveniji. Sami pa lahko od tedaj vse
svoje znanje in energijo usmerjamo v doseganje lastnih poslovnih uspehov.
Z dosedanjim sodelovanjem smo izredno zadovoljni in prepričani smo, da bo Sintal tudi v prihodnje sledil napredku na področju varovanja ter nam
zagotavljal še kakovostnejše storitve.”

Anton Kranjec,
glavni direktor javnega podjetja Vodovod-kanalizacija
“S Sintalom sodelujemo že od leta 1992. Zahteve na področju varovanja vodnih virov in vodovodno-kanalizacijskega sistema so zaradi strateškega
pomena izjemno visoke. Sintal je vzpostavil kakovosten sistem varovanja, ki tem zahtevam povsem ustreza. Poskrbel je za izdelavo video nadzornih
sistemov, ki nam zagotavljajo največjo možno stopnjo varnosti v vsakem trenutku. Tudi posredovanje njihovih intervencijskih skupin je bilo doslej
vedno izjemno hitro, zato sem prepričan, da je Sintal najboljši med slovenskimi varnostnimi službami.”
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REFERENCE
Koncern Sintal uživa zar adi visoke k akovos ti svojih s torit e v
g l o b o ko z a u p a n j e s s t r a n i n a r o č n i ko v. Tu o m e n j a m o l e
nek at er a v ečja podje tja in ins tituci je, ki so nam zaupala
varovanje oseb in premoženja:
A Banka
Adria Airways
Aero
Agencija za plačilni promet
Agip Slovenija
Alusuisse
Ambasada Velike Britanije
Amway Slovenija
AMZS
Arhiv RS
Arvaj
Avtobusna postaja Ljubljana
Avtotehna Riko
Bank Austria
Banka Koper
Banka Slovenije
Belinka
Big Bang
Bofrost Adria
Bramac
BTC
Carinarnica Celje
Cekin Žalec
Celjska klet
Celjski sejem
Celjski plini
Center Ljubljana
Cetis
Coca Cola
Dana Mirna
Davčna uprava RS
Diners club
Dravska tiskarna
Državni izpitni center
DZS
Elektrotehna blagovni promet
Elmo
EMO
Emona blagovni center
Emona obala Koper
Emporium
Energetika Celje
ERA
Esotech
Etol
Fakultete po Sloveniji
Festival Ljubljana
Finist
Gea oljarna
Geaprodukt
Giga Sport
Glin Nazarje

G-M&M Grosuplje
Gorenje notranja oprema
Gospodarska zbornica Slovenije
Gozdno gospodarstvo Kočevje
Gradis
Helios Domžale
Hermes Softlab
Hypo Alpe Adria banka
IMP
Intereuropa
Jata reja
Johnson & Johnson
JP Vodovod-Kanalizacija
JUB
KLI Logatec
KM Golovec
Kmetijski zavod Ljuljana
Kočevski tisk
Kolinska
Kolpa Metlika
Kompas Holidays
Komunalno podjetje Ljubljana
KOTO
Kovinoplastika Lož
Kovinotehna
Labod
Lesnina
Litostroj
Ljubečna
Ljubljanske mlekarne
M Express
Marina Portorož
Mass
Mc Donalds
Mehano
Menjalnice Upimo
Mercator
Mestna občina Ljubljana
Microsoft
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za šolstvo in šport
Mladinska knjiga
Mladinska knjiga tiskarna
Mobitel
MPP Družba za financiranje podjetij
Mura
Muzeji po Sloveniji

Nova Ljubljanska banka
Novi tednik Radio Celje
Okolje Piran
Okrožno državno tožilstvo
OMV-Istra Benz
Osnovne šole po Sloveniji
Papir servis
Petrol
Pivovarna Laško
Poštna banka Slovenije
Prevent
Proplus
PUV
Repro
Salomonov oglasnik
Sanolabor
SCT
Shell Slovenija
SKB banka
Slovenska izvozna družba
Slovenska zadružna kmečka banka
Slovenske železnice
Spar Slovenija
SPL
Srednje šole po Sloveniji
STC Celje
TAM
Tekstil
Tomos
Tovarna tesnil Trebnje
TPC Bled
TPV Novo mesto
Turistični kompleks Fiesa
Univerzitetni klinični center
Uradni list RS
Urbanistični inštitut RS
Valkarton
Velana
Vele
Vlada RS Servis skupnih služb
Volksbank
Volna
Vrtci po Sloveniji
Zavod RS za blagovne rezerve
Zavod RS za socialno varstvo
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za prestajanje kazni Dob
ZOP Informacijski inženiring
Zveza društev gluhih in naglušnih
Žito
Živila Naklo
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WHO ARE WE?
Ten years ago we decided to establish a company that would offer complete security services for individuals and
property within Slovenia. We have succeeded in doing this because from the outset we had a clear aim: To offer clients
security services, which are of a high quality, reliable and which will ensure lower costs.
In all areas of security we follow developing technical trends. With our knowledge and experience we are able to carryout and develop the most demanding systems for the security of individuals and property.
The motto of Sintal Group is: “Your security is our concern“, that is why we always take into account the wishes and
suggestions of our clients. The quality of our services is acknowledged by the international ISO 9001 certificate, which
we received in 1997 from the Slovenian Institute for Quality and Performance. The operation of our business within the
guidelines of the ISO 9001 standard ensures quality services and compels us to develop our services.
The offer of total services for the security of individuals and property covering the whole of Slovenia, led us to the
incorporation of the SINTAL Group, which brings together companies under the capital ownership of the stock holder
SINTAL.
Today companies within the SINTAL Group cover the whole of Slovenia and offer their clients services of the highest
quality.

Key indicators of the Sintal Group
• Over 860 employees.
• More than 3800 physically and technically secured properties.
• Over 230 physically secured and monitored properties.
• Ensuring a complete security service for the security of individuals and property in Slovenia.

Indicators of quality
• The only security group which covers the whole of Slovenia.
• We undertake our own development of devices and services in the security area.
• Holder of the international certificate ISO 9001 for quality in all areas of security services.
• According to GV magazine, we are the fastest growing company in the security services industry in Slovenia.
• We were given an A2 rating by the world known credit rating firm of Dunn & Bradstreet.
• The holding company Sintal d.d. is the only large company within the security services industry (information APP 2000)
• Over 700 burglars caught, many fires and flooding of property prevented.

SERVICES
At Sintal we cater to the needs of our customers. It is our desire to be of service to everyone. Because of this desire, we
are increasing our wide range of services each year by at least one new service for our customers.

Physical-technical security
Physical-technical security is a combination of technical and physical security. Technical security involves the use of a
security system, such as the alarm that notifies our 24 hour duty centre at Sintal via the telephone line. Physical security
means physical intervention if the alarm is activated.
Physical-technical (FIT) security systems have proved to be the most effective type of security and completely satisfy
security criteria:
•Because the security functions as part of the clients operations
•Because the quality of the security and the cover offered for the property are at a high level
•Because FIT security is cheaper, compared to total physical security alone.

Design, Installation and Servicing of Security Systems
Our experienced and highly trained designers construct systems for all areas of technical security. On the basis of the
design, our technical sector instals the security devices, which are A-tested at the Faculty of Electrotechnology. Our 24
hour service centre is available for regular service and maintenance.
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Physical Security
Physical security services are carried out by SINTAL-FIVA. Physical security is carried out using monitored security patrols for
periods of 8 to 24 hours. During these jobs and operations we can also observe other security personnel.

Fireproofing Security
Security against the outbreak of fire requires a combination of technical and physical security. Technical security in the form
of fire detection devices which set off an alarm in our 24 hour duty centre, physical security in the form of fire fighting
intervention.

Transport and Escorting of Cash
The transport and escorting of cash and other valuables are carried out using a specially fitted vehicle with two or more
armoured escorts, who are in constant contact with our 24 hour duty centre via the radio and GPS system. The vehicle is fitted
with a safe, remote engine blocking and satellite tracking of its position from the 24 hour duty centre.

Mobile Service for Firefighting Equipment
This service is carried out using a specially equipped vehicle, enabling us to service firefighting equipment at clients premises.
Compared to classic service methods requiring the equipment to be taken away for servicing, our service is faster. Clients are
able to see what has been serviced and it is not possible to exchange equipment. The client gets his own equipment back.

Event Security
Event security involves the security of all types of events in the form of security officers. Officers are well presented, and can
be uniformed if required. For gala events officers can be suitably attired, to ensure guests feel safe rather than controlled.
For event security we also have a special vehicle, which enables video supervision and an electronic system for entry of guests.

Safe Rental
At our main office and at BTC-Ljubljana we offer five different sizes of safes for rental, which are accessible 24 hours a day
and all days of the year.

Cleaning Service
Our group carries out all types of cleaning, mainly carrying out cleaning of business and office space, corridors, mini kitchens,
stairwells and sanitary amenities. We pay special attention to the economical use of natural resources, that is why we use
modern technology and environmentally friendly cleaning products.

Sale of security devices, equipment and services
Technical Security Systems:
• anti-burglary system
• fire prevention system
• video system
• access control and timeclock registration system
• system for mechanical protection, anti-theft system
• system for recognising dangerous gases and liquids
• system for recognising industrial alarms
• system against store theft
• 24 hour duty centre
Firefighting Equipment and Safes

“Your security is our concern.” Sintal.
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WER SIND WIR?
Vor 10 Jahren haben wir uns entschieden, ein Unternehmen zu gründen, welches mit seiner Tätigkeit ein weites Angebot
zur Bewachung von Personen und Vermögen im slowenischen Raum anbietet. Wir waren dabei erfolgreich, denn wir
haben uns schon am Anfang ein klares Ziel gesetzt: Den Kunden versichern wir eine Art der Überwachung, die hohe
Qualität aufweist, auf die man sich verlassen kann und welche niedrigere Kosten der Überwachung versichert.
In allen Bereichen der Überwachung folgen wir den Trends der technologischen Entwicklung.
Die Botschaft unseres Konzerns ist: “Ihre Sicherheit ist unsere Sorge”, deshalb beachten wir die Wünsche und
Vorschläge unserer Kunden. Die Qualität unserer Arbeit bestätigt das internationale ISO 9001 Zertifikat, welches wir
im Jahr 1997 vom slowenischen Institut für Qualität und Metrologie erhielten. Die Abstimmung der Geschäftstätigkeit
mit dem ISO 9001 Standard versichert Qualität unserer Geschäftstätigkeit und verpflichtet uns zur Entwicklung unserer
Dienstleistungen.
Das Angebot der Dienstleistungen zur Personen- und Vermögensbewachung auf dem ganzen Gebiet von Slowenien war
der Grund für die Gründung des Konzerns Sintal, welcher die Unternehmen im Kapitalbesitz der Aktiengesellschaft
Sintal vereinigt.
Heute bedecken die Unternehmen des Konzerns Sintal das gesamte Gebiet von Slowenien und bieten ihren Kunden
höchste Qualität der Dienstleistungen.

WICHSTIGSTE DATEN DES UNTERNEHMENS SINTAL:
• Über 860 vollbeschäftigte Mitarbeiter.
• Mehr als 3800 physisch und technisch bewachte Objekte.
• Über 230 physisch bewachte Objekte.
• Die Gewährleistung der Ganzheitlichkeit unserer Dienstleistungen zur Bewachung von Personen und Vermögen.

QUALITÄTSANZEIGER:
• Die einzige Gesellschaft zur Überwachung, welche ganz Slowenien abdeckt.
• Eigene Entwicklung der Apparate und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Überwachung.
• Wir besitzen internationales Zertifikat für Qualität ISO 9001 für alle Tätigkeiten der Überwachung
• Die Benotung A2 eines weltbekannten Hauses für das Benoten der Bonitäten von Unternehmen Dun & Bradstreet.
• Die Dachgesellschaft Sintal d.d. ist die einzige grosse Gesellschaft im Tätigkeitsbereich der Überwachung
(Angaben APP 2000).
• Über 700 verhaftete Einbrecher, zahlreiche verhinderte Brände und Überschwemmungen.

DIENSTLEISTUNGEN
In Sintal folgen wir den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung. In unserem Sinne ist es, dass wir den Wünschen
unserer Kunden Folge leisten. So erweitern wir jedes Jahr das Angebot unserer Dienstleistungen mindestens um eine
neue Erwerbung.

Physisch – technische Überwachung
Die Physisch – tecnische Überwachung ist eine Kombination technischer und physischer Überwachung. Technisch im
Sinne der Überwachungssystemen, welche im Falle eines Alarms diesen über eine Telefonlinie dem Bereitschaftsdienst
Sintal meldet. Physische Überwachung ist in Form von Intervenierung im Falle eines Alarms.
Physisch – technische Überwachung (FIT) hat sich in der Praxis als die erfolgreichste Art der Bewachung erwiesen und
sie entspricht im Ganzen den Überwachungskriterien:
• Weil die Bewachung in der Funktion des Arbeitsprozesses des Benutzers ist
• Weil die Überwachungsqualität des gesamten Objekts auf hohem Niveau ist
• Weil FIT-Überwachung billiger ist als nur physische Bewachtung

Projektierung, Montierung und Wartung der Überwachungssysteme
Unsere erfahrenen und fachgemäss ausgebildeten Projektanten stellen Projekte für alle Gebiete der technischen
Überwachung her.
Auf Grund des Projekts baut der Technische Sektor die Anlagen ein, die an der Elektrotechnischen Fakultät A – testiert
werden. Für die regelmässige Wartung sorgt eine Service – Gruppe 24 Stunden am Tag.
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Physische bewachung
Mit der physischen Überwachung befasst sich Sintal –Fiva. Hier handelt es sich um einen 8-24 Stunden Rezeptor –
Überwachungsdienst. In diesem Arbeits - und Aufgabenbereich können wir auch andere fremde Wachmänner überwachen.

Brandschutz überwachung
Hier handelt es sich um eine Kombination von technischer und physischer Überwachung. Technisch im Sinne der Bewachung
mit einem Brandschutzsystem, welches im Falle eines Alarms ein Signal ins Bereitschaftszentrum schickt, physisch in der Form
einer Intervention.

Transport und Begleitung von Bargeld
Den Transport und die Begleitung von Bargeld und wertvollen Gegenständen üben wir mit einem speziell dazu angefertigen
Fahrzeug in Begleitung von zwei oder mehr bewaffneten Begleitern aus. Diese sind mit einem Radiosender und GPS System
direkt mit unserem Bereitschaftszentrum verbunden. Das Fahrzeug hat einen eingebauten Tresor, eine ferngesteuerte Blokade
des Motors und eine Satelliten – Begleitung aus dem Bereitschaft Zentrum, die die momentane Position des Fahrzeugs angibt.

Mobiler Service der Feuerlöschgeräte
Diesen Service üben wir mit einem speziell dafür ausgestatteten Fahrzeug aus. Mit seiner Hilfe können wir die
Feuerlöschgeräte bei den Kunden warten. Im Vergleich mit dem klassischen Transport zum Service ist dieser schneller. Dem
Kunden ist ersichtlich, was gewartet wurde und es ist kein Vertauschen der Geräte möglich. Der Kunde bekommt sein Gerät
wieder zurück.

Die Bewachung von Veranstaltungen
Das bedeutet die Überwachung aller Arten von Veraustaltungen mit einem Ordnungs-Wachdienst. Die Sicherheitsleute haben
ein gepflegtes Aussehen und sind nach Wunsch des Kunden auch uniformiert. Bei feierlichen Gelegenheiten sind sie
dementsprechend gekleidet, so dass sie den Gästen nicht den Eindruck einer Bewachung, sonder Sicherheit übermitteln. Für
die Bewachung von Veranstaltungen haben wir auch ein spezielles Fahrzeug, welches eine Videoüberwachung ermöglicht und
ein elektronisches System der Zugangskontrolle.

Das Anmieten von Tresoren
Im Sitz unsere Unternehmens und in BTC-Ljubljana bieten wir mietbare Tresore in fünf verschiedenen Grössen an, welche 24
Stunden an allen Tagen im Jahr zugänglich sind.

Reinigungsservice
Die Gesellschaft beschäftigt sich mit allen Arten der Reinigung, vor allem aber mit der Reinigung von Büros, Geschäftsräumen,
Fluren, Mini – Küchen, Treppenhäusern und Sanitäreinrichtungen. Bei unserer Arbeit legen wir grossen Wert auf das Sparen
von Naturquellen, deshalb verwenden wir eine moderne Technologie und umweltfreundliche Putzmittel.

Der Verkauf von Überwachungs- und Schutzanlagen
Technische Überwachungsysteme:
• Einbruchschutzsystem
• Brandschutzsystem
• Videosystem
• Zugangs-Kontroll-System und Registrierung der Arbeitszeit
• Mechanisches Schutzsystem, Raubschutzsystem
• Systeme für das Wahrnehmen gefährlicher Gase und Flüssigkeiten
• Systeme für das Wahrnehmen industrieller Alarme
• Systeme gegen Ladendiebstahl
• Zentrales Kontroll-Zentrum
Feuerlöschgeräte und Tresore

“Ihre Sicherheit ist unsere Sorge.” Sintal.
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Sintal d.d., Zaloška 143, Ljubljana
Te l . : 01 5 4 8 3 0 0 0 , F a x : 01 5 4 07 12 0 , E - m a i l : i n f o @ s i n t a l . s i
Sintal Fiva d.d., Zaloška 149, Ljubljana
Te l . : 01 5 4 8 3 0 0 0 , F a x : 01 5 4 07 12 0 , E - m a i l : i n f o @ s i n t a l . s i
Sintal Eko d.d., Grablovičeva ulica 30, Ljubljana
Te l . : 01 5 4 8 3 0 0 0 , F a x : 01 5 4 07 12 0 , E - m a i l : i n f o @ s i n t a l . s i
Sintal Celje d.d., Ipavčeva ulica 22, Celje
Tel.: 03 490 77 10, Fax: 03 490 76 91, E-mail: celje@sintal.si
Sintal Maribor d.d., Ulica talcev 24, Maribor
Te l . : 0 2 2 34 37 0 0 , F a x : 0 2 2 34 37 0 6 , E - m a i l : m a r i b o r @ s i n ta l . s i
Sintal Istra d.o.o., Sergeja Mašere 7, Koper
Tel.: 05 66 32 260, Fax: 05 66 32 263, E-mail: koper@sintal.si
Sintal Protekt d.d., Glavni trg 3, Novo mesto
Te l . : 07 3 3 2 5 3 2 5 , F a x : 07 3 9 17 3 0 5 , E - m a i l : n o v o _ m e s t o @ s i n t a l . s i

www.sintal.si
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