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Zabezbečovací systémy
Naše firma dodává a instaluje veškerá zařízení pro zabezpečení rodinných domů, bytů, 
firemních, komerčních prostor a pozemků(zabezpečení pozemků je možno provést tzv. 
Perimetrem. Tato zařízení  kontrolují  plot,  jeho přelezení či  poškození).  Moderní EZS v 
sobě skrývá nejen veškeré možnosti zabezpečení objektů, ale také protipožární čidla, čidla 
pro detekci hořlavých a výbušných plynů a různá zátopová čidla. Moderní EZS monitorují 
prostory, pohyb osob, slouží k dálkovému ovládání libovolných zařízení, uzavírání ventilů a 
jinou domácí automatizaci. Vše je možno monitorovat a ovládat pomocí GSM telefonů, 
pevných  telefonních  linek  nebo  sitě  internet.  Dodáváme jak  drátové,  tak  i  bezdrátové 
systémy které jsou především vhodné do „hotových“ prostor, bez nutnosti znehodnocovat 
stěny a malbu sekáním průrazů či vrtáním přívodních lišt.

Kamerové systémy
Dodáváme a montujeme kamerové systémy od předních výrobců a to jak klasické drátové, 
tak i  s  komunikací  přes IP rozhraní  či  bezdrátové.  Zařízení  slouží  pro monitorování  či 
záznam obrazu  jak  za  standardních  světelných podmínek,  tak  i  s  noční  IR  přísvitem. 
Provedení kamer je vnitřní i venkovní, statické i natáčecí, pro běžné použítí i v provedení  
ANTIVANDAL.

Telekomunikační technika
Naše firma dodává a instaluje veškerá telekomunikační zařízení potřebná ke správnému 
chodu společnosti a spojení se světem. Do této kategorie patří telefonní ústředny digitální, 
analogové a IP, klasické telefonní přístroje, přenosné bezdrátové telefonní přístroje, VoIP 
telefony,  GSM a  VoIP brány,  rozvaděče.  Dále  provádíme  veškeré  čínnosti  týkající  se 
rozvodného vedení, instalace strukturovaných kabeláží, provázanost telekomunikačních a 
jiných systémů. Na veškerá nabízená zařízení  zajišťujeme záruční  a  pozáruční  servis.  
Zajistíme  servis  všech  zařízení  z  oblasti  telekomunikací,  i  těch,  která  nebyla 
instalována naší společností. 
Do  kategorie  telekomunikácí  patří  i domací  telefony,  videotelefony  a  dveřní  zvonková 
tabla. Dodáváme domácí telefony pro rodinné domky, činžovní domy i vchodová zvonková 
tabla pro panelové domy. Ve většině případů je možné stávající systémy nahradit novými 
moderními  a  to  bez  nutnosti  výměny  rozvodného  vedení,  ovšem  s  přihlédnutím  k 
aktualnímu  stavu  vedení.  V  této  kategorii  dodáváme  nepřeberné  množství  variant  a 
designů od různých renomovaných výrobců. 

Docházkové systémy
Systém „Porter“ je jednoduchý automatický docházkový systém pro malé a střední firmy, 
svou koncepcí  však zvládne provoz  i  velkých firem.  Systém využívá  jako identifikační 
média bezkontaktní čipové karty nebo přívěsky. Celková variabilita systému je navržena 
tak aby uspokojila i ty nejnáročnější uživatele s důrazem na jednoduchost a spolehlivost.  
Uživatel má možnost vybrat si z několika typů docházkových terminálů a způsobu jejich 
připojení. Software je určený pro opereční systémy Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 
Vista  i  Win7  a  jako  databázi  používá  velmi  rozšířenou  databází  MS  Access  (*.mdb). 
Samozřejmostí  aplikace je  síťový  provoz,  dálková správa  a  automatické  bezpečnostní 
zálohování  databáze.  Porter  nabízí  množství  funkcí  a sestav včetně exportu  databáze 
nebo  sestavy  do  různých  formátů.  Systém  umožňuje  připojení  více  docházkových 
terminálů, ovládání zámků, závor a turniketů.
 



Přístupové systémy
Nabízené  přístupové  systémy  jsou  naší  vlastní  konstrukce  a  rovněž  i  programové 
vybavení a nádstavby pro PC. Díky těmto aspektům jsou naše možnosti vždy otevřené a 
jsme schopni  ihned reagovat  na  každý požadavek či  úpravu zákazníka.  Všechny tyto 
systémy  jsme  schopni  upravit  přímo  na  míru  dané  aplikace  a  především  k  plné 
spokojenosti zákazníka.

Montáž a údržba rozvodných vedení
Provádíme montáže slaboproudých i silnoproudých rozvodných vedení i strukturovaných 
kabeláží(pro telefony i  počítače).  Provádíme nejen montáže nových vedení ale rovněž 
opravujeme vedení stará.

Nahrávání, tarifikace a identifikace telefonních hovorů
Dodáváme  aplikace  pro  příjem  identifikaci  volajícího(CLIP)  do  PC,  včetně  záznamu 
hovoru(CLIP hunter).  Tato  aplikace na rozdíl  od  klasických  přijímačů CLIP(identifikace 
volajícího)které mají velice omezenou paměť je schopna evidovat neomezené množství 
telefonních čísel, prohledat databázi telefonních čísel a informovat Vás o tom kdo Vám 
volá dříve, než hovor uskutečníte. Tato aplikace dokáže průběh hovoru nahrát a je možné 
ji  použít i jako záznamník. Do rukou se Vám tak dostává mocný nástroj na odhalování 
zlomyslných  volání  ale  i  jakýsi  poznámkový  záznamník  hovorů.  V  oblasti  telefonních 
hovorů  jsme  schopni  zrealizovat  jakýkoliv  požadavek  na  jejich  monitoring.  Rovněž 
dodáváme aplikaci pro záznam a rozůčtování telefonních hovorů pro pobočkové telefonní 
ústředny a data zasílaná od telefonních operátorů. Tato aplikace Vám pomůže výrazně 
snížit platby za telefonní hovory.

Výpočetní technika
Dodáváme veškerou výpočetní techniku a příslušenství. Počítače postavíme dle Vašich 
přání a požadavků za co možná nejnižší cenu. Vaše počítače rovněž propojíme do malých 
i velkých počítačových sítí.

Zakázkové softwarové aplikace
Jsme schopni zhotovit pro Vás libovolnou PC aplikaci pro systém Windows a částečně i 
Linux a usnadnit tak Vaši práci.  Specializujeme se na komunikační sw(RS232 a LAN),  
tvoříme jednoduché i složité databázové aplikace a nejen to.

Nebojte se zeptat co bysme pro Vás mohli udělat!


