Analisis Pertumbuhan Industri Keamanan

Hadiah promosi didistribusikan hari ini mungkin tidak selalu apa yang mereka tampaknya.
Belum lama lalu, pena titik bola tiba di kotak surat pagi. Ini tampak seperti iklan, dan tentu saja,
itu. Sebuah surat pengantar, bagaimanapun, menunjukkan bahwa pena dari jenis yang
mungkin pemancar. Mereka mungkin dirancang untuk memungkinkan orang asing di luar
gedung untuk mendengarkan percakapan pribadi. Bayangkan apa yang bisa dilakukan dalam
bermusuhan mengambil alih situasi tawaran! Pena tidak akan selalu datang melalui pos.
Mungkin akan dibiarkan di atas meja atau meja oleh pengunjung, bersih atau 'mol' dalam
perusahaan.

Perusahaan yang dikirim pena yang menawarkan layanannya. Hal ini berusaha untuk
memberikan saran pada pengaturan keamanan dan membantu untuk mengembangkan
lingkungan yang aman untuk diskusi rahasia. Itu menarik perhatian hanya pada satu aspek dari
sebuah industri yang memiliki tingkat pertumbuhan mungkin terbesar tidak hanya di Inggris,
tetapi di sebagian besar dunia.

Sampai saat ini, keamanan dianggap sebagai pembelian 'dendam'. Itu dibeli dengan biaya
termurah mungkin dan ketika luka harus dilakukan selama resesi, itu adalah departemen
pertama untuk 'ekonomi'. Sekarang, eskalasi kejahatan, penipuan dan vandalisme dari semua
jenis telah meningkatkan permintaan untuk perlindungan terhadap kerugian dari gangguan dan
penipuan. Angka-angka terbaru yang tersedia menunjukkan bahwa industri keamanan
menikmati omset lebih dari [pound sterling] 3.500 juta di Inggris saja. Angka-angka yang
digunakan tampaknya hanya dilampaui oleh industri hiburan.

Lihatlah Yellow Pages. Lihat berapa banyak perusahaan yang ada di berbagai aspek bisnis:
Pencuri Alarm dan Sistem; Alarm Mobil, Closed Circuit Television, Kartu Identifikasi, Sistem
Komunikasi Antar-; Locksmiths, Peralatan Aman dan Vault dan Traffic Control. Dalam Greater
Manchester Direktori saja, ada tujuh belas halaman. Kegiatan dari perusahaan tersebut tidak
menjadi bingung dengan karya Pasukan Polisi meskipun ada pemahaman dekat dan kerjasama
di antara mereka. Mungkin mereka meniru satu sama lain dan bekerja sama pada kesempatan,
tapi peran mereka berbeda. Telah mengatakan polisi sana untuk menangkap pelaku kejahatan
setelah telah dilakukan sementara operator keamanan swasta membuat hidup lebih sulit bagi
bajingan dan mencegah kerugian mereka dapat menyebabkan. Itu tidak berarti pernyataan
yang akurat, tetapi memiliki kebenaran. Sedangkan industri swasta keamanan yang
memproduksi alarm seperti pencuri alarm, alarm penyusup akan selalu mendukung polisi, itu
diterima secara universal bahwa tidak boleh menganggap apapun peran penegakan hukum.
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Instalasi alarm penyusup di rumah seseorang dapat mengganggu pencuri, tetapi ketika
kedengarannya, ia menerima perhatian kecuali tetangga melihat bukti intrusi dan panggilan
polisi. Lebih mahal alarm terhubung ke ruang kontrol polisi dapat dibatalkan setelah,
katakanlah, dua alarm palsu. Agak alami, pasukan polisi telah semakin khawatir dengan biaya
alarm palsu. Mereka kini memastikan mereka diperlakukan dengan jijik setelah bukti inefisiensi.
Alarm palsu dapat disebabkan karena kelalaian oleh, mungkin, anggota klub yang tidak
mengatur hal-hal dengan benar untuk malam. Untuk membantu dengan ini, sekarang ada
perusahaan keamanan swasta yang menginstal sistem yang waspada kantor mereka dan
bukan polisi. Bila alarm berbunyi, mereka pergi ke lokasi dan menghubungi polisi jika mereka
merasa perlu.

Ada setidaknya satu keamanan perusahaan yang memiliki paling canggih 'nirkabel' sistem
penjaga. Hal ini terlihat dalam aksi di sebuah pameran perdagangan baru-baru ini. Mereka
'mengunjungi' tempat secara teratur oleh televisi dikendalikan jarak jauh. Mereka membayar
salah satu kunjungan dari berdiri mereka pada saat mereka terlihat. Hal ini cukup kebetulan
bahwa selama demonstrasi itu, yang benar-benar melihat 'aksi' di depot 200 mil. Sebagai
kamera menyorot tempat, dua karakter mencurigakan terlihat berkeliaran bulat. Polisi diberitahu
dan, sementara gambar masih di layar, mereka tiba dan melakukan penangkapan di tampilan
penuh pengunjung ke stand pameran.

Argumen telah mendengar dengan efek bahwa pemilik gedung ini akan setidaknya juga dilayani
oleh kehadiran penjaga keamanan berpatroli di dasar secara pribadi. Apa yang dikenal sebagai
'orang-menjaga' masih merupakan layanan keamanan yang paling dikenal meskipun telah
memiliki citra buruk di masa lalu. Ini telah meningkat sangat besar, tetapi ada pendapat yang
berbeda tentang cara terbaik untuk menghadapi situasi tertentu. Dalam kasus yang dijelaskan,
klien itu lebih memilih 'nirkabel' sistem penjaga.
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