BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
A TECHNOLOGIE

I ta sebemodernější technologie se neobejde bez součinnosti
s člověkem. Právě tato spolupráce zajistí to nejoptimálnější
řešení. Výsledkem bezpečnostního posouzení je návrh řešení,
které v maximální možné míře využívá těch nejmodernějších
bezpečnostních technologií ve spolupráci s ostrahou.

 P ZTS

Poplachová, zabezpečovací a tísňová signalizace
Potřebujete zabezpečit svůj majetek, zvýšit bezpečnost osob
a eliminovat škody způsobené krádežemi?
Máme pro Vás řešení s využitím nejmodernějších technologií,
odpovídající aktuálním bezpečnostním hrozbám a plně v souladu
s ČSN-EN. Drátové i bezdrátové, jednoduché i komplexní řešení.

CCTV

Close circuit tv – kamerové systémy
Je pro Vás důležité mít přehled o aktuální situaci ve svém objektu,
pozemku, areálu… výrobní hale? Potřebujete mít k dispozici podklady
pro následné řešení bezpečnostních událostí a nebo pro jednání
s Vaší pojišťovnou?
Máme pro Vás řešení navržené a realizované s využitím kamerových
systémů a záznamových zařízení nejmodernějších IP technologií
včetně systémů pro analýzu obrazu. Vždy Vám pomůžeme při registraci
systému na UOOU.

EPS, ERO

Elektrická požární signalizace a ER – evakuační rozhlas
Je pro Váš objekt předepsána instalace EPS, nebo potřebujete zvýšit
požární zabezpečení Vašeho objektu, areálu, výrobní haly?
Nebo byste rádi reprodukovali hudbu a informovali své zákazníky?
 N aši specialisté mají certifikaci pro všechny významné výrobce EPS
systémů a mají také bohaté zkušenosti s jejich návrhem a instalací.
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SKV

Systémy kontroly vstupu a docházkové systémy
Potřebujete mít přehled o pohybu osob ve Vašem objektu, budově,
areálu a  z ajištěn přístup jen odpovědných osob?
Je pro Vás důležité, aby systém kontroly vstupu byl modulární, a mohl tak
bez problémů „růst“ s Vašimi potřebami, a chránil tak Vaše investice?
Požadujete jednotný systém pro Vaše objekty, pobočky, provozy…
ať se nachází kdekoli na světě?
 M áme pro Vás řešení v podobě integrovaného bezpečnostního
a přístupového systému AMAG. Připravíme pro Vás také řešení s využitím
ostatních světových výrobců těchto systémů.

 P CO

Pult centrální ochrany
 P otřebujete operativní zásah v případě narušení Vašeho objektu,
areálu či pozemku?
Máte speciální požadavky na režim zásahu?
Chcete eliminovat škody vzniklé narušením objektu, haly či areálu?
Preferujete jednoho partnera jako dodavatele této služby
kdekoli na území ČR?
Řešením je pro Vás připojení Vašich systémů na PCO.
V souladu s Vašimi potřebami a požadavky pro Vás připravíme režimová
opatření pro případ zásahu.
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OSTATNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY
 P otřebujete zajistit komplexní dodávku slaboproudých rozvodů od návrhu
až po realizaci a následný servis?
Preferujete jednoho partnera pro komplexní řešení?
Tým specialistů pro Vás připraví komplexní řešení v těchto oborech
» SK – strukturovaná kabeláž
» JČ – jednotný čas
» STA – společná televizní anténa
» Vyvolávací systémy
» OKF – ochrana knižního fondu
» GNS – grafické nástavbové systémy
SERVIS
Máte obavy týkající se spolehlivosti instalovaných systémů?
Požadujete, aby Vaše technické systémy byly vždy v souladu s platnými předpisy
a odpovídaly aktuálním trendům?
Chcete minimalizovat náklady na opravy systémů?
Řešením je pro Vás servisní smlouva. Tým našich vyškolených specialistů
Vám bude k dispozici dle Vašich potřeb.
REVIZE
Máte obavy, že v případě pojistné události Vám pojišťovna odmítne
nebo sníží pojistné plnění?
Máte obavy, že nebudete mít vždy aktuální revizní zprávu k el. zařízení,
jak vyžaduje platná legislativa?
Řešením je uzavření smlouvy o provádění revizí – VŠECH el. zařízení! Tým našich
techniků je oprávněn provádět i revizní činnost v oboru elektro a je Vám plně k dispozici.
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PROJEKCE
 P referujete jednoho partnera pro návrh, realizaci a následný servis
instalovaných technologií?
Potřebujete se spolehnout na tým specialistů, který pro Vás navrhne řešení
a následně je i zrealizuje?
Je pro Vás důležité mít instalaci vždy v souladu s platnými předpisy
a aktuálními trendy?
Řešením je pro Vás tým projektantů, který má dlouholeté zkušenosti
a všechna potřebná know-how.
SLUŽBY „PLUS“
 O CHRANA INVESTIC
 M áte obavu o vynaložené investice?
Máme pro Vás program financování projektu v souladu s Vašimi možnostmi.
Navrhneme Vám optimální řešení spolupráce technických prostředků a fyzické
ostrahy – BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ, popř. BEZPEČNOSTNÍ AUDIT
jako součást Vašeho projektu.
HLADKÝ PRŮBĚH REALIZACE
 J e pro Vás důležitá kooperace během jednotlivých fází realizace projektu
a hladký průběh celé realizace?
Řešením je jeden spolehlivý dodavatel, který zastřeší projekt od jeho návrhu
přes realizaci až po jeho předání „na klíč“ se zajištěním následného servisu a revizí.
Potřebujete zajistit komplexní řešení i v zahraničí?
Bude Vám k dispozici náš tým specialistů ve více než 160 zemích světa.
NÁSLEDNÁ PÉČE
Máte obavy, že nebudete mít vždy k dispozici platné revizní zprávy
a ostatní dokumentaci?
Řešením je archivace dokumentace a revizních zpráv týmem
našich servisních specialistů.
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