OBCHŮZKOVÝ SYSTÉM – TOUCHGUARD

TouchGuard – je originální pochůzkový systém, který je
poskytován klientům společnosti G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Pochůzkový systém slouží ke kontrole pochůzek při výkonu
bezpečnostní služby. Při pochůzkové činnosti je důležité, aby
byl pohyb monitorován v reálném čase a aby všechny odchylky
od plánu byly okamžitě řešeny také v reálném čase.
Princip je v tom, že pochůzkář obchází lokalitu a čtečku přikládá
postupně k bezkontaktním čipům na kontrolovaných místech.
Jednotlivé přečtené čipy jsou okamžitě přes datové spojení
odesílány do databáze, a jsou tak v reálném čase k dispozici
operátorovi G4S, provoznímu manažerovi G4S nebo klientovi.

 S ystém má mnoho nastavení a nabízí velkou řadu funkcí, které

pozvednou obchůzkovou činnost a její vyhodnocení na další úroveň:
» Přenos dat online = snížení potřeby objíždět lokality.
» Automatické vyhodnocení = snížení času potřebného k vyhodnocení.
» Web portál = dostupnost odkudkoliv, není třeba nic instalovat a následně
spravovat (a to ani u klientů, kteří do systému nahlížejí).
» Možnost využití telefonů (čtečky) pro komunikaci, jako fotoaparát,
hlasový záznamník.
» Možnost zadávání úkolů vzdáleně a sledování jejich stavu.
»
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»
»
»
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Online automatické vyhodnocení, automatický e-mailový reporting.
Možnost klientských přístupů přes webovou aplikaci.
Plánování pochůzek (i profylaktických).
Navádění během pochůzky na další body.
Zobrazování GPS polohy zařízení, kontrolních bodů a příloh na mapě.
GPS tracking – sledování pochůzek na mapě.
Geofencing – dohled nad polohou ostrahy v definované oblasti.
Vzdálená podpora mobilních terminálů.

HLAVNÍ VÝHODY PRO POUŽITÍ:
»
»
»
»
»

Operátor je v neustálém kontaktu s pracovníky vykonávajícími požadovanou službu.
Online sleduje jejich pohyb, a dokáže tak přesně určit, kde se nacházejí.
Muže být jednoznačně sledován čas započetí výkonu a ukončení výkonu služby.
Pro každé kontrolované místo je možné stanovit úkoly, které je služba povinna plnit.
Bezpečnostního pracovníka je možné vyzvat i k neplánované obchůzce

a sledovat její průběh.
» V případě naplánované pochůzky, kterou pochůzkář nezačal fyzicky vykonávat,
je automatickým systémem vyzván (e-mailem, SMS nebo upozorněním v systému).
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POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Čtečka – mobilní telefon (Android) s NFC
technologií, aplikace TouchGuard.

KONTROLNÍ BODY  – ČIPY.
 S tandardní NFC čip velikosti ISO karty. Lze ho použít pro vnitřní
i venkovní prostředí. Připevňuje se tmelem nebo oboustrannou
lepicí páskou. Při montáži je nutné dodržet minimálně 5mm
vzdálenost od kovových ploch.

 K ruhový NFC čip o průměru 29 mm.
Je určen zejména do vnitřního prostředí.
Je samolepicí a lze ho připevňovat
i na kovové plochy.

 P růmyslový čip – svou robustní konstrukcí je určen
zejména pro použití ve venkovním prostředí. Lze jej upevnit
dvěma šrouby na jakékoliv plochy, včetně kovu.
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VIZUALIZACE FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU .
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