
MPL Essential Customer Care (ECC)

De MPL Alarm & Communicatie Centrale is een particuliere alarmcentrale, door het Ministerie van Justitie toegelaten onder 
nummer PAC 115 en gecertificeerd door het Nationaal Centrum voor Preventie. Onze medewerkers, de alarmprocedures 
alsmede onze huisvesting voldoen aan de strengste wettelijke eisen. De MPL Alarm & Communicatie Centrale is de meest 
geavanceerde en modernste particuliere alarmcentrale van Nederland. 

MPL Essential Customer Care(ECC)
Steeds vaker eisen uw klanten een specifiekere en op maat gemaakte dienstverlening voor de verwerking van de alarm-
meldingen en de alarmopvolging. De dienstverlening van “MPL Essential Customer Care” is exclusief voor “captain of 
industry’s”, “VIP’s” en “vermogende particulieren”

Onze medewerkers staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat om uw melding te verifiëren en indien noodzakelijk actie 
te ondernemen. Is assistentie nodig, dan schakelen zij onmiddellijk de politie of andere hulpdiensten in. Hulp is er dan snel bij! 
Onze medewerkers werken volgens vaste - met u afgestemde - protocollen zodat u verzekerd bent van een uiterst adequate, 
discrete en efficiënte afhandeling van een alarmmelding.

Kenmerken dienstverlening ECC MPL
• Exclusief telefoonnummer op de Alarmcentrale van MPL.
• Ontvangst en alarmopvolging van alarmmeldingen door een vast 
 team van ervaren medewerkers. 
• Naadloze aansluiting van Intelligente camerasystemen op 
 inbraaksignalering en toegangsverlening.
• Koppeling camera/inbraak en track and tracé voertuig(en).
• Koppeling camera’s Politie alarmcentrale (Live View).
• Alle beveiligingsmaatregelen in 1 platform 
 (Inbraak/camera’s/intercom/toegangscontrole etc.).
• Tijdelijk High Risk beveiliging.
• Allerhoogste service en kwalitatieve dienstverlening. 
• Op maat gesneden dienstverlening op de wensen van de klant.
• Snelle alarmopvolging door eigen alarmopvolging.
• Centralist belt installateur zelf als er een storing is bij de klant.
• Herstellen van eventuele schade en/of het treffen van 
 schadebeperkende maatregelen.
• Advisering (beveiligingsplan).
• 1 aanspreekpunt zowel operationeel als commercieel.

Contact
Aan de beveiliging van uw klant en uw situatie mag u de allerhoogste eisen stellen. U krijgt van ons de persoonlijke 
service die u mag verwachten. 

Spreekt het concept u aan, neem contact op met Sales Manager Bas Janssen voor een persoonlijk gesprek. 088-2020730 of 
via 06-54352097 of via email b.janssen@mpl.nl 

Kiest u voor echte veiligheid en betrouwbaarheid dan kiest u voor MPL!
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