Kamerové systémy.
Videovrátniky.
Alarmy.

Vážený obchodný partner
V našej spoločnosti si dlhodobo uvedomujeme dôležitosť a potrebu fyzického zabezpečenia objektov všetkých
druhov. Či už je to administratívna budova, obchodný priestor, reštaurácia, bytový alebo rodinný dom, každý má právo
na ochranu a zabezpečenie svojej rodiny, blízkych a samozrejme majetku. Naša práca nás baví a venujeme maximálne
úsilie, aby ste vy boli spokojní.
Spoluprácou s nami získavate spoľahlivého partnera,
ktorý si váži vzájomné vzťahy a garantujeme Vám vždy bezproblémové nasadenie systémov a prevádzku na dlhé roky.

Splátkový predaj
0 % akontácia

Obhliadky
do 24 hodín

*Bratislava, Žilina

Garancia najlepšej
ceny

Cenová ponuka
do 12 hodín

Zo zákulisia našej práce, od roku 2014...

1200+ namontovaných kamier
300+ TB diskového priestoru
400+ inštalovaných videovrátnikov
50+ alarmov
300+ inštalácií spolu
3000+ vypitých káv :)
Spokojní klienti na každom rohu
Kamerové
systémy

Rodinné
domy

Bytové
domy

Zábavný
priemysel

Alarmy

Videovrátniky

Mestá
a obce

Stravovacie
zariadenia

Výrobné
priestory

Kamerové systémy

•
•
•
•
•
•
•
•

Projektová dokumentácia,
IP kamery, NVR, nahrávacie servery,
poradenstvo,
vypracovanie bezpečnostného projektu a smerníc,
projekčná činnosť,
realizácia, precízne vyhotovenie,
pripojenie na PCO,
zmluvný servis, SLA, automatizovaný systém zadávania tiketov.

Jednoduché
prezeranie kamier
kdekoľvek.

Videovrátniky
Spojenie funkcie
a elegancie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videovrátniky s dotykovým displejom,
klasické videovrátniky,
zvončeky s kamerou s nočným videním,
použitie do rodinných domov,
kancelárskych priestorov, bytových domov
ukladanie fotografií návštevníkov na mikroSD kartu,
funkcia DVR,
možno použiť 4-vodičové vedenie, alebo štruktúrovanú kabeláž,
ovládanie elektrických zámkov, elektromagnetov a brán.

Alarmy

•
•
•
•
•
•
•
•

Rodinné domy,
kancelárie, reštaurácie a iné obchodné prevádzky,
poradenstvo,
vypracovanie projektu a smerníc,
projekčná činnosť,
realizácia, precízne vyhotovenie,
SMS notifikácie, volania, pripojenie na PCO,
zmluvný servis, SLA, automatizovaný systém zadávania tiketov.

Štýlové klávesnice,
ktoré nemusíte
schovávať.

Dátové siete
Starosti s káblami nechajte na nás.

•
•
•
•
•
•
•
•

Všetky druhy slaboprúdových rozvodov,
metalické štruktúrované kabeláže do kategórie CAT6,
optické siete,
správa serverov a aktívnych komponentov sieťovej infraštruktúry,
inštalácia a konfigurácia sieťových služieb (mail, web, intranet...)
MCSA a MCP (Windows Server a SQL Server 2008), ITIL v3. Foundation
profesionálne Wi-Fi siete,
zmluvný servis, SLA, automatizovaný systém zadávania tiketov.

Vybrané referencie
(2014 - 2016)

BTG holding, s.r.o. — Hotel Tini

Bytový dom ul. Hlaváčikova, Bratislava

•
•
•

•

•

20 IP kamier
1 x PTZ kamera
rozšírenie existujúceho systému o 8 HD-CVI
kamier
Wi-Fi prepojenie použitím výkonných zariadení
Mikrotik rady SXT

EZAL, s.r.o.
•
•

23 x IP kamerový systém predajne, skladových
priestorov a administratívy
prepojenie optickou sieťou

Mesto Bytča
•
•
•

•

vybudovanie 5 x 3,2 Mpx IP kamerového systému
obce Radôstka
Wi-Fi sieť použitím výkonných zariadení Mikrotik
rady SXT

Prešovská Univerzita v Prešove
•

vybudovanie rozsiahleho 20 x IP kamerového
systému

Lepší svet, n.o.
•

rozšírenie dátovej siete, Banská Bystrica

Bytový dom Park, Banská Bystrica
•

•
•
•

kamerový systém

videovrátnik s digitálnym číselným tablom
23 bytových jednotiek
8 x IP kamerový systém

Double Star — sieť herní
•
•
•
•

Bratislava, Stupava, Malacky, Žilina, Dolný Kubín,
Kysucké Nové Mesto • kamerové systémy
kamerové systémy (8 - 15 kamier na prevádzku)
EZS, s napojením na SBS
videovrátniky
elektroinštalácie

EDYMAX SE — 8 pobočiek v CZ a SVK
•
•

Praha,Brno,Ostrava, Liberec
Bratislava, Košice, Žilina, Trnava

Bonul, s.r.o.
•
•
•

Ustav na výkon trestu odňatia slobody, Bratislava
dátová sieť,
slaboprúdové rozvody

IMPA Šamorín
•
•

15 x IP kamerový systém

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
•

Bytový dom ul. Višňová, Bratislava

•

doplnenie kamerového systému mestskej polície
mesta Bytča o 15 FullHD IP kamier
2 PTZ kamery
Wi-Fi sieť postavená na výkonných zariadení
Mikrotik rady SXT

Obec Radôstka, okres Čadca

•

•
•
•

3 vchody; videovrátnik s digitálnymi číselnými
tablami
102 bytových jednotiek
15 x IP kamerový systém
6 kamier do výťahov, bezdrôtovým prepojením

autopredajca, monitoring celého alreálu
20 IP kamier

Projektová dokumentácia pre kamerové
systémy
•

Obce Dlhé Pole, Dolná Tižina, Klubina, Komjatná,
Rajecké Teplice, Ochodnica, Radôstka, mesto
Bytča

...a mnoho ďalších prevádzok a spokojných klientov

kaviarní, reštaurácií, fitness centrá, predajne, skladové priestory, rodinné domy a iné...
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