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Vážení obchodní partneři,
představuji vám inovovaný katalog našeho partnerského programu, který dostal název Svět chytrých řešení.
Na jeho stránkách najdete nejen přehled vašich atraktivních produktů, které T-Mobile podporuje v roli partnera
a dodavatele ICT služeb, ale seznámíte se i s našimi vlastními produkty a službami, které svým firemním
zákazníkům poskytujeme.
Spojením firem T-Mobile, T-Systems a GTS se významně rozšířilo portfolio řešení, která nabízíme – ať už se
jedná o cloudové služby, využívání big dat, nebo kompletní řešení postavené firmě na míru. Věřím, že jsme tak
pro vás a vaše zákazníky všestranným a spolehlivým partnerem, na kterého se obracíte s důvěrou.
Naším společným cílem je poskytnout to nejlepší řešení. Spokojený zákazník je pak nejvěrohodnější vizitkou
naší spolupráce.
Následující stránky vás jistě utvrdí v tom, že partnerství s námi je správným krokem vašeho úspěšného byznysu.

MIL A N VA ŠIN A
Generální ředitel T-Mobile Czech Republic

Katalog chytrých řešení

Úvodní slovo
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Využijte aplikaci T-Cloud ke zvýšení
produktivity ve vaší firmě za zlomek
nákladů.

T-CLOUD

STR. 8

Usnadněte vašim zákazníkům
platbu za služby a zboží a umožněte
jim platit mobilem. Vše probíhá
snadno, rychle, bezpečně a službu
můžete používat i vy.

PLAŤ MOBILEM
BIG DATA

STR. 22

STR. 12

Využijte širokou škálu analýz dat
z naší sítě o rozložení a mobilitě
obyvatel, které vaší firmě pomohou
lépe poznat cílovou skupinu
a nové příležitosti.
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SLUŽBY T-MOBILE

AUTOPARK
Zjednodušte si administrativu
a mějte pod kontrolou svá firemní
vozidla i služební jízdy. Služba
vám pomůže optimalizovat a snížit
náklady na pohonné hmoty.

STR. 6

Oslovte ve vámi vybrané oblasti
přesně takovou cílovou skupinu,
jakou potřebujete.

REKLAMA U T-MOBILE

Katalog chytrých řešení

STR. 18

rozcestník
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MĚJTE POD KONTROLOU FIREMNÍ VOZOVÝ PARK I NÁKLADY
NA JEHO PROVOZ A SPRÁVU.

2
1

Palubní jednotka
nainstalovaná do vozidla
zaznamenává informace
o poloze vozidla (GPS)
a provozní informace
z řídicí jednotky vozidla.

Data zaznamenaná jednotkou
ve vozidle se prostřednictvím
mobilní sítě T-Mobile přenášejí
na centrální server.

3

Data z centrálního
serveru jsou přístupná
on-line prostřednictvím
moderní aplikace
se zabezpečeným
přístupem, kterou
zákazník zobrazí
v běžném prohlížeči na
svém PC.

T-MOBILE
AUTOPARK
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T-MOBILE AUTOPARK
Se službou T-Mobile Autopark získáte nepřetržitý přehled o firemních vozech i služebních jízdách
vašich zaměstnanců. Budete přesně vědět, kde se vaši řidiči zrovna nacházejí, kudy a jak jezdí
i za kolik tankují, což vám umožní snadnou kontrolu výdajů spojených s provozem a správou
firemních vozidel. Náklady na vozový park díky tomu mohou poklesnout až o 30 %!

SO U H RN B E NE FI T Ů
Zobrazení polohy na interaktivní mapě umožňuje dohled
nad tím, kde se firemní vozy nacházejí.
Vykreslení trasy dává přesný přehled o trase vozidel.
Kniha jízd – automatické generování knihy jízd
šetří čas vašich zaměstnanců.
Import dat o nákupech poskytuje nepřetržitou kontrolu
nákladů na provoz.

D E M OV E RZE AN E B JAK TO FUN GUJE ?
Chcete si službu nejprve vyzkoušet? Přihlaste se na
stránkách https://autopark.t-mobile.cz a vyzkoušejte
demoverzi aplikace! Prohlédnout si můžete zobrazení
vozidel na mapách, nabídku reportů, plánování tras,
možnosti importů a další užitečné funkce, které vám
usnadní správu vašeho vozového parku. Ovládání je snadné
a intuitivní, jak sami poznáte.

Styl jízdy nabízí přesnou evidenci, kdo ze zaměstnanců
jezdí bezpečně a ekonomicky.

P ŘIH LAŠ OVACÍ ÚDAJE K D EMOV ER ZI

KO N TAKT

Zákazník: T-Mobile
Jméno: Autopark
Heslo: demo

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
e-mail: business@t-mobile.cz, tel.: 800 737 333
www.t-mobile.cz

Katalog chytrých řešení

T-Mobile Autopark
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EKONOMICKÝ SOFTWARE
Přehled o firmě a účetních
dokumentech kdykoli

VIDEOKONFERENCE
Úspora cestovních nákladů

MICROSOFT OFFICE 365
Kancelář stále s sebou

T-CLOUD
KONTAKT NA CLOUD.T-MOBILE.CZ
T-CLOUD ZÁLOHA
Data v bezpečí

T-CLOUD ZAKÁZKA
Nové obchodní příležitosti na
dosah

T-CLOUD JSOU UŽITEČNÉ SLUŽBY, KTERÉ SE VZÁJEMNĚ DOPLŇUJÍ
A VÁM JAKO ZÁKAZNÍKŮM UMOŽNÍ MÍT CELOU FIREMNÍ
AGENDU V BEZPEČÍ A PŘÍSTUPNOU ODKUDKOLI.
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MICROSOFT OFFICE 365
Vaše kancelář
1 024 GB

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E
E-maily na vlastní doméně se schránkou 50 GB pro
každého uživatele v kombinaci s on-line úložištěm a nástroji
pro spolupráci zjednodušují týmovou práci a sdílení dat
mezi uživateli, tudíž máte všechny důležité dokumenty
stále k dispozici. Známý kancelářský balík aplikací Office
je licencovaný pro instalaci až do pěti zařízení každého
uživatele. Zvolit si můžete takovou variantu, která vám bude
nejvíce vyhovovat.

SO UHRN B E N E FI T Ů
Díky službě OneDrive má každý uživatel osobní úložiště
o kapacitě 1 024 GB, které se synchronizuje s jeho
počítačem.
Data můžete kdykoli a odkudkoli sdílet se svými kolegy.
Neřešíte starosti s licencemi – neustále máte k dispozici
aktuální verze Office, čímž i šetříte náklady.
E -maily a webové stránky můžete provozovat na vlastní
doméně.

KOM PL ETN Í NA B Í D KA P R OG R A MŮ
Outlook
Spravujte e-maily, rozvrhy, kontakty a úlohy.

Publisher
Vytvářejte a sdílejte publikace, které dělají dojem.

PowerPoint
Vytvářejte prezentace s lehkostí.

Access
Programujte aplikace i bez znalosti programování.

Excel
Zpracovávejte svá data a údaje pomocí
intuitivního programu.

Exchange
Zvyšte produktivitu díky bezpečnosti a dostupnosti
všech klíčových programů.

Word
Tvořte stylové dokumenty a využijte
potenciál dotykových zařízení.

SharePoint
Využijte nové způsoby sdílení.

OneNote
Sdružujte všechny poznámky na jednom místě.

Lync
Nechte se odkudkoli propojit s lidmi.
Katalog chytrých řešení

T-Cloud
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EKONOMICKÝ SOFTWARE
HELIOS ONE

VIDEOKONFERENCE

Ekonomický systém, který vám vyjde
vstříc.

Blíže k partnerům a zákazníkům.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Vést firemní účetnictví může být jednodušší, než si myslíte.
Helios One maximálně zefektivňuje spolupráci mezi
účetními a vámi. Jednou provždy vás tak zbaví nepříjemné
práce s účetními doklady. Náš ekonomický software má dvě
různé aplikace: účetnickou se vší komplexitou pro vedení
firmy a podnikatelskou, která je dostatečně jednoduchá, se
všemi potřebnými informacemi.

Videokonference je nejsnazší způsob, jak realizovat různá
obchodní jednání bez zbytečných nákladů na cestování.
Díky naší aplikaci se vaši partneři jednoduše připojí pomocí
jediného odkazu. Nabízí také možnost komunikovat vaše
novinky přes webináře, čímž se vyhnete nákladům na
prostory a občerstvení.

SO U H RN B E NE FIT Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Ekonomický systém v T-Cloudu je uživatelsky velmi
přívětivý, proto se přechodu na nový systém nemusíte
obávat.

Díky moderní formě komunikace ušetříte časové
i finanční prostředky.

Kompletní účetnictví stále po ruce a pod dohledem.

Bez nutnosti instalace softwaru se připojíte z libovolného
zařízení.

Pohodlná práce s fakturami – nové si jednoduše
vystavíte přímo v mobilní aplikaci a ty došlé do aplikace
snadno vložíte vyfocením.

Při videohovorech je možné posílat dokumenty a data
a v případě potřeby promítat obrazovku monitoru
prezentujícího.
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T-CLOUD
ZÁLOHA

T-CLOUD
ZAKÁZKA

Zabezpečené zálohování vašich dat
pro vaši bezstarostnost.

Hledáme za vás zakázky.

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽE

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Vaše cenná data a dokumenty ochrání T-Cloud Záloha proti
ztrátě. Probíhá automaticky, stačí si navolit, jaké složky a jak
často se mají zálohovat, a je po starostech.

Pomůžeme vám s vyhledáváním nových obchodních
příležitostí, aby vám neuteklo žádné veřejné výběrové řízení
ve vašem regionu. Služba T-Cloud Zakázka vás bude
pravidelně informovat o každé obchodní příležitosti pro vaši
firmu přímo na e-mail.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Automatická záloha všech předem navolených složek.
Řeší ztrátu dat způsobenou krádeží, ztrátou
i neúmyslným smazáním.
Jednoduché uživatelské nastavení.
Dokumenty můžete sdílet i s vašimi zákazníky či kolegy.
Možnost nastavení vlastního šifrování a maximálního
zabezpečení.

Aplikace má přístup k 99 % všech vypsaných veřejných
zakázek z více než 300 oborů.
Hodnota zakázek je od 1 000 Kč až po milionové
kontrakty.
Rozšíří vaše obchodní příležitosti a ušetří váš čas.
Zakázky vyhledává i na veřejných vývěskách měst a obcí.

Katalog chytrých řešení

T-Cloud

11

ANALÝZY A INTERPRETACE ANONYMIZOVANÝCH DAT Z NAŠÍ SÍTĚ
POMÁHAJÍ FIRMÁM I STÁTNÍM ORGANIZACÍM.

2
1

Potřebujete podklady
například pro efektivnější
řízení cestovního ruchu?
Oslovte nás!

Identifikujeme zahraniční
návštěvníky i obyvatele ČR
přijíždějící z jiných regionů.

3

Zmapujeme nejnavštěvovanější
místa za sledované období,
včetně délky pobytu.

4

Díky novým datům
o návštěvnosti bude vaše
organizace schopná
lépe identifikovat
potenciál pro další
zintenzivnění cestovního
ruchu, zlepšení cílení
a propagaci.

BIG DATA
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BIG DATA
V T-Mobile máme dlouhodobé zkušenosti se sběrem anonymizovaných síťových dat a jejich
využitím pro analýzy mnoha účelů. Na základě požadavků připravujeme pro firmy i státní
instituce kvalitní podklady pro důležitá rozhodnutí a stejně tak mohou naše data sloužit jako
vstup pro další systémy a služby, včetně vašeho podniku. Proto vám přinášíme několik příkladů
jejich využití a přínosů.

SOU H RN B E NE FIT Ů
Unikátní systém umožňuje sledovat aktuální rozložení
obyvatel a jejich mobilitu v prostoru.
Umí identifikovat nejen obyvatele ČR, ale i zahraniční
návštěvníky.
Široké možnosti využití v nejrůznějších oborech – od
maloobchodu, velkých investičních rozhodnutí
a organizace akcí po projekty ve státní sféře.
Promítnutí výsledků analýzy do map, grafů, možnost
napojení údajů na vaše interní systémy atd.

JAK FUN GUJE SP O LUP RÁCE S N ÁM I
Můžete se na nás obrátit s konkrétním požadavkem,
ale dokážeme vám i poradit a navrhnout vhodné řešení
vyplývající z oblasti vašeho podnikání.
Požadované informace zpracujeme do podoby
názorných grafů doprovázených slovní interpretací
výsledků.
Z účelu analýzy se odvine délka spolupráce –
jednorázově či jako kontinuální projekt.

JAK DATA Z ÍS KÁVÁ ME?

KO N TAKT

Demografický monitoring funguje zjednodušeně
tak, že anonymizovaná data o mobilitě náhodného
reprezentativního vzorku z naší sítě, tzv. zbytková
signalizační data, přepočítává v reálném čase na celou
populaci, a to podle globální kalibrace, tedy s využitím
plošně dostupných dat ze sčítání obyvatel, a podle dat
z kontrolních lokalit.

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
e-mail: business@t-mobile.cz
tel.: 4644 (ze sítě T-Mobile) a 603 604 644 (z ostatních sítí)

Katalog chytrých řešení
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ROZVOJ MĚST A KRAJŮ
Využití informací o vzájemné provázanosti
územních jednotek pro synergický rozvoj.

Když víte přesně, kdo a proč k vám jezdí,
dokážete lépe přesvědčit i ty ostatní.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Zjistěte, jaká je provázanost mezi vaším spádovým
městem a jeho okolím či mezi dvěma sousedními kraji.
Nejmarkantnější je to u hlavního města a samosprávního
celku Středočeského kraje – přestože jsou administrativně
rozdělené, vzájemně se ovlivňují dojížďkou obyvatel za prací
i zábavou, nákupy a službami. Proto je žádoucí řešit jejich
rozvoj koordinovaně a dosáhnout tak synergického efektu.

Data o mobilitě vám umožní změřit ve vašem regionu
množství a rozložení zahraničních turistů, kteří jsou
významným zdrojem tržeb v oblasti cestovního ruchu.
A současně vám pomohou zjistit, co naopak láká k výletům
během víkendů a svátků zdejší obyvatele.

SO U H RN B E NE FIT Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Detailní kvantifikace mobilitních vazeb mezi hlavním či
jiným spádovým městem a jeho širším zázemím.
Zlepšení koordinace mezi městem a samosprávním
celkem.
Synergie růstu obou článků jako komplexního celku.

14

CESTOVNÍ RUCH

Měření množství a rozložení návštěvníků na daném území.
Lepší identifikace potenciálu pro zvýšení návštěvnosti.
Lepší cílení propagace dané destinace.
Zvýšení tržeb z cestovního ruchu.

14

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Zmapování života ve vašem městě
je předpokladem pro přípravu kvalitního
územního plánu, ale i byznysplánu.

Jak využít každodenní přesuny
obyvatel v rámci města.

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽE

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Pochopíte, jak funguje velmi složitý organismus města –
pohyb obyvatel do zaměstnání, škol, za službami a nákupy
apod. Detailní monitoring mobility vám umožní toto vše
přesně zmapovat, kvantifikovat a popsat jednotlivá území
z hlediska dynamiky mobility.

Zmapování přesunů obyvatelstva mezi místy, kde lidé
přespávají, místy, kam jezdí za prací nebo do škol, a místy,
kam jezdí za službami a zábavou. Detailní znalost, bez níž
nelze efektivně provozovat MHD a která je přínosná pro
celou řadu dalších podnikatelských aktivit, pravděpodobně
i tu vaši. Naše data o mobilitě vám ji zprostředkují okamžitě
a v podobě, jakou potřebujete, namísto složitého a časově
náročného získávání informací odhady či dílčími výzkumy.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Detailní zmapování mobility obyvatel.
Lepší pochopení dynamiky mobility.
Klasifikace území z hlediska dynamiky mobility.

Detailní znalost dynamiky města s vysokým časovým
a prostorovým rozlišením dat.
Detailní analýza poptávky po mobilitě a prověření
potenciálu vzhledem k nabídce.
Efektivní plánování a provoz hromadné dopravy.

Katalog chytrých řešení

Big data
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INFORMOVANĚJŠÍ
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Správné rozhodnutí v kritických
situacích zachraňuje životy.

Snadnější strategické plánování
firemních poboček.

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

V případě krizové situace, jako jsou například povodně,
uzavření metra, riziko výbuchu apod., vám znalost počtu
přítomných osob pomůže stanovit adekvátní řešení.

Pokud znáte počet zákazníků, kteří se v dané lokalitě
vyskytují, přesný čas, kdy, odkud a kam cestují, máte
možnost efektivně porovnávat a volit právě tu nejlepší
lokalitu. Díky využití mobility zjistíte, zda jsou pobočky
vhodně rozmístěny z pohledu umístění a návštěvnosti
lokalit a zda mají vhodnou otevírací dobu.

SO U H RN B E NE FIT Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

On-line dostupnost dat v reálném čase, která umožní
lépe kvantifikovat aktuální ohrožení obyvatel a lépe
směrovat složky IZS.
Tvorba kvalitnějších krizových plánů s využitím
historických dat o mobilitě.

Optimalizace rozmístění poboček.
Celkové zvýšení výkonu provozoven.
Zlepšení dostupnosti.

Komplexní vyhodnocení dopadů krizových situací na
mobilitu obyvatel.
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VIZUALIZACE SPÁDOVOSTI V ČR
Sledování chování vaší cílové skupiny v reálném čase pomůže k naplnění potřeb.

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽE
Jedním z možných výstupů analýz je vizualizace spádovosti
ČR ve všední dny. Výhodou těchto analýz je dynamická
aktualizace. Na rozdíl od konzervativních statistických
metod, využívaných např. při sčítání lidu, lze provádět
dynamické aktualizace téměř v reálném čase.

SO UHRN B E N E FI T Ů
Vizuální interpretace velkého objemu dat zvyšuje
srozumitelnost a orientaci ve sledované oblasti.
Data doručují komplexní informace pro klíčová
rozhodnutí organizací všech kategorií.
Dynamická aktualizace v téměř reálném čase.

Katalog chytrých řešení

Big data
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NABÍZÍME RŮZNÉ MOŽNOSTI, JAK OSLOVIT VAŠI
CÍLOVOU SKUPINU REKLAMNÍM SDĚLENÍM, STAČÍ SI
JEN VYBRAT TO PRAVÉ ŘEŠENÍ.

1

Máte produkt, který chcete
nabídnout zákazníkům?

2

Kontaktujte nás a my pro vás
najdeme ten nejvhodnější
způsob, jak využít reklamní
kanály T-Mobile.

3

REKLAMA
U T-MOBILE

KO N TAKT
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 1, 149 00 Praha 4
reklama@t-mobile.cz
www.t-mobile.cz/reklama

Vaši cílovou skupinu zákazníků
můžeme oslovit třeba zasláním
reklamní SMS nebo MMS ve
stanoveném termínu, čase
anebo v konkrétní oblasti.

M O B I L N Í RE K LAM A
UM OŽŇ UJE
Cílení – znalost zákazníka, jeho
chování a osobních preferencí.
Relevanci – schopnost dodat sdělení
relevantní potřebám příjemce.
Interakci – mobilní telefon umožňuje
okamžitě zareagovat na nabídku.
Měřitelnost – efekt kampaně
je měřitelný.
Zásah – mobilní telefon vlastní téměř
každý a má k němu osobní vztah.
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STANDARDNÍ REKLAMNÍ
SMS A MMS
Miřte přímo na potenciální zákazníky.

SMS NA ZÁKLADĚ
AKTUÁLNÍHO VÝSKYTU
Zaujměte zákazníky, kteří jdou kolem.

Darek zdarma za tuto
SMS a navic sprchovy
gel Adidas za 50 Kc
v nejblizsi drogerii XXX
na Evropske 152. Akce
plati do konce tydne.

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽE

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Skupinu zákazníků můžete cíleně oslovit prostřednictvím SMS
či MMS do mobilu. Stačí si zvolit cílovou skupinu, maximální
počet kontaktů a termín začátku kampaně. Reklamní MMS má
tu výhodu, že zde můžete kombinovat texty a obrázky, případně
videa či animace.

Cíleně lze oslovit i ty potencionální zákazníky, kteří se
ve stanovenou dobu vyskytnou v určité blízkosti vašeho
obchodu nebo provozovny. Můžete je tak motivovat
k okamžité návštěvě a nabídnout jim nějaký benefit.

SOU H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Průměrný click-through rate: 2,72 %.

Průměrný click-through rate: 4 %.

Možnost okamžité reakce na reklamní sdělení.

Možnost okamžité reakce na reklamní sdělení.

Nastavení kritérií u cílové skupiny nefiremních zákazníků:
věk, pohlaví, útrata za mobilní služby, typ telefonu,
bydliště.

Nastavení kritérií u cílové skupiny nefiremních zákazníků:
výskyt v požadované oblasti v době kampaně, věk,
pohlaví, útrata za mobilní služby.

Nastavení kritérií u skupiny malých a středních firem:
velikost firmy, fakturační adresa, zaměření firmy (dle
NACE), typ telefonu, útrata za mobilní služby.
Katalog chytrých řešení

Reklama u T-Mobile

19

DIRECT E-MAIL
Oslovte zákazníky T-Mobile e-mailem
ve vašem brandu.

BANNERY NA STRÁNKÁCH
T-MOBILE
Dejte o sobě vědět v SMS bráně nebo
na mobilním portálu T-Mobile.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Zasláním e-mailu s nabídkou konkrétní cílové skupině
zákazníků T-Mobile zvýšíte úspěšnost a dopad vaší reklamy.
Postačuje mít direct e-mail v otevřeném HTML formátu, o vše
další se postaráme my.

Vaše webové stránky nebo mobilní aplikace zviditelníte na
našich stránkách, na kterých zaručíme vysokou návštěvnost.

SOU H RN B E NE FI T Ů
Open rate průměrně 16 %, CTR 4,5 %.
E-mail plně v brandu inzerenta.
Kritéria cílení na nefiremní zákazníky: věk, pohlaví, útrata
za mobilní služby, typ telefonu, adresa atp.

B E N E FI TY I N T E RN ETOVÝCH BAN N E RŮ
SMS brána: 100 000 unikátních uživatelů a přes 4 mil.
zobrazení měsíčně.
Možnost využití různých formátů: leaderboard 745 × 100,
skyscraper 120 × 600, square 250 × 250.

B E N E FI TY M O B I L N Í CH BAN N E RŮ
1 milion unikátních uživatelů, 7,5 mil. impresí.
Možnost pronájmu statické ikony na homepage pro
propagaci mobilních stránek nebo aplikací.
Možnost cílení dle operačního systému nebo typu
telefonu.
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PŘÍLOŽE K FAKTURÁM
A DIRECT MAIL

NAŠIM PRO RADOST

Buďte na očích také v tištěné formě.

Nabízejte svůj projekt ve velkém.

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Díky příložím k fakturám oslovíte všechny zákazníky
T-Mobile, kteří měsíčně dostávají poštou vyúčtování za naše
služby. V případě rozesílání direct mailů zašleme reklamní
sdělení ve vašem brandu vámi zvolené cílové skupině.

Máte-li produkt nebo službu určenou pro širokou veřejnost
s širším geografickým zásahem a výraznou slevou či benefitem,
můžeme vám zprostředkovat šíření akce mezi naše zákazníky
v rámci programu Našim pro radost.

SOU H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Přílož je ve formátu A4 – oboustranný digitální tisk.

Žádné finanční prostředky a investice do startu spolupráce.

Direct mail může být v libovolném formátu dle přání
inzerenta.

Okamžité zvýšení obratu, akvizice nových zákazníků.

Nastavení kritérií u cílové skupiny nefiremních zákazníků:
věk, pohlaví, útrata za mobilní služby, typ telefonu, místo
bydliště.

Cílené oslovení zákaznické báze T-Mobile pomocí široké
řady komunikačních kanálů.
Podívejte se na www.nasimproradost.cz

Nastavení kritérií u skupiny malých a středních firem:
velikost firmy, fakturační adresa, zaměření firmy (dle
NACE), typ telefonu, útrata za mobilní služby.
Katalog chytrých řešení

Reklama u T-Mobile
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UMOŽNĚTE I VY ZÁKAZNÍKŮM ON-LINE PLATBU ZA VAŠE
SLUŽBY ČI ZBOŽÍ MOBILNÍM TELEFONEM.

3
1

Zákazník odešle
příkaz k úhradě za
služby či zboží.

4
2
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Obchodník poskytne
službu nebo vydá zboží.
Na vyžádání poskytne
zákazníkovi daňový doklad.

T-Mobile ověří
požadavek zákazníka
a on-line potvrdí
platbu obchodníkovi.

PLAŤ
MOBILEM

Kontrola platby
za služby, které to
vyžadují, probíhá
ověřením v systému
(např. městským
strážníkem nebo
revizorem).
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PLAŤ MOBILEM
Bezhotovostní platební metoda umožňující zákazníkům snadnou a bezpečnou platbu za služby
či zboží u obchodníka mobilním telefonem. Ideální řešení pro platby na internetu, na prodejních
místech nebo kdekoli jinde. Zákazník hradí platbu ze svého vyúčtování nebo předplaceného
kreditu u T-Mobile. Na výběr máte ze služeb SMS Platba a M-Platba.

SM S PLATBA
Jednoduchá a rychlá platba zasláním SMS zprávy v daném
tvaru na speciální zkrácené číslo. Zákazník může tímto
způsobem za zboží nebo služby zaplatit jednou SMS až 600 Kč.
SMS jízdenky.

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE
Více než 5 milionů potenciálních zákazníků.
On-line informace o provedených platbách.
Garance výběru peněz od zákazníků.

SMS parkovné ve městech, obchodních centrech, …

Možnost využití pravidelného zpoplatnění zákazníků
(např. týdně, měsíčně).

Vstupenky na festivaly, koncerty, do kina, na sportovní
utkání, …

Příležitost využití impulzivnosti zákazníka při nákupu.

Regulační poplatky.
Cestovní pojištění.

M - PLATBA

KO N TAKT

Jednoduchá platba na klasickém i mobilním internetu
s maximální částkou jedné transakce 1 500 Kč. Informace
o provedené platbě jsou zákazníkovi i obchodníkovi
k dispozici okamžitě. Platba je na mobilním internetu
autorizována automaticky, na klasickém internetu zadáním
jednorázového hesla, které zákazník obdrží SMS zprávou.

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
e-mail: platmobilem@t-mobile.cz
www.t-mobile.cz/platmobilem
www.platmobilem.cz

Vstupenky na kulturní a sportovní akce.
Platba v internetových obchodech.
Platba za inzerci.
Internetové sportovní sázky a on-line hry.
Katalog chytrých řešení

Plať mobilem
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ADVANCED TELECOM
SERVICES, s. r. o.

COMGATE
PLATEBNÍ BRÁNA

SMS platby umožňující zákazníkovi
zaplatit za vybrané zboží z prodejního
automatu.

Spolehlivé platby v prostředí internetu
a v mobilu. Vaši zákazníci vám zaplatí
rychle a pohodlně, a i proto se k vám
budou vracet.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

SMS platby za spotřební zboží nabízené v prodejních
automatech jsou jednoduchým způsobem úhrady za
zboží, která probíhá pomocí mobilního telefonu. Platba
je realizována okamžitě tak, aby zákazník musel strávit
u automatu minimum času. Komunikace mezi poskytovaným
systémem a prodejním automatem probíhá on-line,
a zaručuje tedy aktuální a maximálně rychlou realizaci služby.

Umí okamžitě a snadno zpoplatnit webový obsah (zábava,
testy, hry, navýšení diskového prostoru) a další zboží či služby
pomocí ComGate platební brány. Toto řešení umožňuje využít
všechny mikroplatební služby T-Mobile (Premium SMS, M-Platba
i Audiotex) a dalších operátorů v České republice i v Evropě.

SOU H RN B E NE FIT Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

 oderní a komfortní způsob platby mobilem za drobné
M
zboží.
 ožnost platby i při nedostatku finančních prostředků
M
v hotovosti.
 lternativa ke klasickému hotovostnímu způsobu úhrady
A
za zboží.
Celkové navýšení prodeje díky výše zmíněným výhodám.

Nízké vstupní investice a náklady na provoz systému.
Zjednodušení výběru peněz pro provozovatele.
Přesné on-line statistiky.
Snížení počtu tzv. nedobrovolných neplatičů.
Jednodušší změna podmínek služby na tarifikace,
přechod na euro atd.

KO N TA KT

KO N TAKT

Advanced Telecom Services, s. r. o.
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10
e-mail: info@atspraha.cz
www.atspraha.cz

ComGate Payments, a. s.
Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7 – Holešovice
www.comgate.cz
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MOBILNÍ
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

MATERNA

Rychlý a efektivní provoz systému
městských služeb v podobě SMS jízdenek,
SMS parkovného, SMS rezervace a SMS
pojištění.

Efektivní bezhotovostní způsob úhrady
zboží a služeb prostřednictvím mobilního
telefonu.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽE

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Služba městu přinese výhody v podobě nižších nákladů na
provoz systému a investic do infrastruktury při rozšiřování
např. parkovacích zón či automatů. Zjednodušuje výběr
peněz, eliminuje některé poplatky (za dopisy, složenky),
snižuje počet nedobrovolných neplatičů (díky dostupnosti
systému). Přináší zjednodušení v případě změny podmínek
služby (při změně tarifikace atd.), identifikuje uživatele a umí
dát zpětnou vazbu poskytovateli (městu), je ekologická –
bezpapírová – a nabízí přesné on-line statistiky.

Systém umožní registrovaným uživatelům iniciovat platbu
pouhým zasláním SMS nebo prozvoněním čísla přiřazeného
danému produktu či službě. Systém je ideálním řešením
pro města, která ho mohou využít pro výběr různorodých
poplatků – parkovného, jízdného MHD, vstupného na kulturní
či sportovní akce, správních poplatků apod. Přínosem je
samozřejmě i pro jakékoli firmy či organizace, které chtějí
tento moderní způsob úhrady nabídnout svým zákazníkům.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Komplexní systém – nákup a doručení služby mobilním
telefonem.
Odbavení pomocí čtecího zařízení (vybavení
multifunkčními zařízeními či integrace se stávajícím
řešením).

Jednoduchý způsob úhrady.
Dostupnost kdykoli a odkudkoli.
Možnost objednání pouhým prozvoněním.
On-line statistiky provozu.

Služba je přizpůsobena nastavení systému na míru dle
požadavků klienta.
Jednoduchá instalace a nonstop servis 24/7.
Garance kvality celého systému s vysokou mírou
zabezpečení a průběžnými aktualizacemi systému.

KO N TA KT

KO N TAKT

GLOBDATA a. s.
Staroměstské nám. 608/10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 267 090 338, e-mail: info@globdata.cz
www.globdata.cz

MATERNA Communications a. s.
Vinohradská 2396/184, 130 52 Praha 3
tel.: +420 910 303 141, e-mail: info@maternacz.com
www.maternacz.com

Katalog chytrých řešení

Plať mobilem
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LOKALIZACE VOZIDEL

STR. 28

Mějte neustálou kontrolu
nad vaším vozovým parkem,
díky které snadno ušetříte čas
a peníze.
Zajistěte vašim nemovitostem a majetku
maximální ochranu díky profesionálním
a nejmodernějším technologiím.

ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ

STR. 42

PARTNERSKÁ
MULTIMÉDIA
SMS APLIKACE

STR. 54

Využijte všechny možnosti, které
nabízí SMS. Pomocí nich můžete
odesílat e-maily, dálkově ovládat
různé přístroje i platit za služby.

STR. 58

Sdílejte obsah ve firmě
i v domácím prostředí. Díky
chytrým řešením můžete
na dálku ovládat nejrůznější
audiokomunikace
i videokomunikace.

VZDÁLENÝ SBĚR DAT

STR. 50

Data už nemusíte složitě získávat
a dohledávat. Prostě si je pomocí
SIM karty přenesete, odkud
a kam potřebujete, ať už se jedná
o bankomaty, měřiče energie,
nebo data pracovníků z terénu.

26

Zjednodušte si administrativu a zvyšte
tak efektivitu vašeho podniku. Data od
pracovníků z terénu nebo vzdálených
systémů máte k dispozici on-line.

ŘEŠENÍ

MOBILNÍ SBĚR DAT

STR. 46

Posilte bezpečnost a zaznamenávejte
pohyb nejen zaměstnanců, ale třeba
i dětí.

ZABEZPEČENÍ VOZIDEL

STR. 38

LOKALIZACE OSOB

STR. 34

Hoďte za hlavu starosti se
zabezpečením vašeho vozu.
Spolehněte se na řešení od našich
partnerů.

27

2

Vozidlová jednotka
posílá data o své
poloze a stavu
pomocí GSM.

3

Síť T-Mobile přijme
data a odešle
je směrem k vám.

LOKALIZACE
VOZIDEL
1

Satelit vysílá GPS
signály.

4

K vám se informace
dostanou formou,
kterou jste si sami zvolili
(SMS, PC, aplikace
v chytrém telefonu).

MĚJTE VOZOVÝ PARK POD NEUSTÁLÝM ON-LINE DOHLEDEM.
DÍKY LOKALIZACI VOZIDEL UŠETŘÍTE SPOUSTU ČASU,
PENĚZ I STAROSTÍ.
28

T-CARS FLEET
MANAGEMENT

CARNET
Monitoring vozového parku dokáže snížit
náklady na pohonné hmoty, administrativu
a pojištění, a to až o 30 % ihned po
zavedení.

Špičkový systém pro správu vozového
parku s referencí více než 600 000
vozidel.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Služba CCS Carnet vám díky účinnému monitoringu vozidel
a řidičů značně sníží provozní náklady. Generuje knihu jízd,
nabízí identifikaci řidiče, rozlišení jízd na soukromé a služební
a sleduje dodržení plánu jízdy. Monitoring spotřeby identifikuje
případné podezřelé úbytky. Pomůže vám tak optimalizovat využití
firemního vozového parku a díky funkci zabezpečení podstatně
zvýšíte preventivní ochranu vozů i jejich posádek. Velmi snadno
se obsluhuje, není třeba instalovat žádný software. Vyhoví těm
nejnáročnějším požadavkům na provozní spolehlivost, flexibilitu
a kvalitu manažerských reportů.

T-Cars Fleet Management je internetová aplikace sloužící
jako efektivní nástroj pro správu vozového parku, jeho
monitorování v reálném čase, pokročilý reporting a intuitivní
práci uživatele. Kombinací vlastností výkonné palubní jednotky
a internetové aplikace jsou maximálně využívány systémové
zdroje a minimalizovány náklady na provoz systému. Výrobcem
systému je společnost Starcom Systems Ltd., která působí již
20 let ve více než 60 zemích světa a spravuje více než 600 000
vozidel.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Úspora nákladů až 30 % ihned po zavedení, úspory
na administrativě a pojištění.

Sledování vozidel v reálném čase na Mapách Google
i historie jízd.

Synergie s palivovými kartami CCS — až 60% sleva
na pojištění, on-line informace o tankování.

Kontrola stavu vozidla a spotřeby pohonných hmot.

Důvěrnost dat – žádné poskytování informací veřejným
poskytovatelům map.
Dodržování záručních podmínek výrobců vozů
(nezasahuje do elektroinstalace vozu).
Sledování využití vozu a pracovních činností.

Elektronická kniha jízd (přesný stav km a PHM,
soukromé/služební km, ID řidiče).
Informace o způsobu využívání firemního vozidla –
rating řidiče.
Průměrná úspora nákladů 20 %.
Propojení s navigacemi Garmin.

KON TA KT

KO N TAKT

CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o.
Chlumčanského 5, Praha 8
tel.: +420 266 108 108, e-mail: market@ccs.cz
www.ccs.cz

T-Cars System s. r. o.
Stojanova 1335, Uherské Hradiště
tel.: 800 888 422, e-mail: info@t-cars.cz
www.t-cars.cz

Katalog chytrých řešení

Lokalizace vozidel
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REX

ECHOTRACK

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Systém REX s dvanáctiletou praxí dokáže lokalizovat vozidla
a přenášet jejich polohu do map. Nabízí okamžité zjištění
polohy, vyhodnocení činnosti, kontrolu opuštění území apod.
Navíc automaticky vygeneruje knihu jízd. Můžete si vybrat
od nejlevnějšího občasného zjištění polohy až po komplexní
systém kontroly vozového parku s dispečerským pracovištěm.
Možnost kombinace se zabezpečením proti krádeži i pomocí při
havárii.

Satelitní lokalizace vozidel vám zajistí přehled o aktuálním stavu
vozidel. Vytvoří souhrnnou analýzu vozového parku – spotřeba
PHM, sledování servisních intervalů, analýza prostojů vozidla,
společných zastávek, předávání pokynů řidiči a jejich vytištění
na tiskárně, umožňuje navigaci, připojení dalších periferií apod.
Toto komplexní profesionální řešení můžete rozšířit o další
funkce.

KO N TA KT

KO N TAKT

centrum bezpečí

1. REX SERVICES, a. s.
Ládví 223, Kamenice u Prahy
tel.: +420 323 672 580, e-mail: tmcz@rex.eu
www.rex.eu

AUTOAWACS LOGISTIC

AURIS CZ, spol. s r. o.
Borovského 1274, Karviná – Ráj
tel.: +420 774 494 201, e-mail: info@echotrack.cz
www.echotrack.cz

KNIHA JÍZD AUTODOHLED

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Logistická aplikace pro fleetové řešení vám pomůže spravovat
firemní flotilu vozidel. Díky ní je možné sledovat vozidla on-line
v přesných mapových podkladech, plánovat servis, hlídat
spotřebu pohonných hmot a mnoho dalšího. Navíc systém
automaticky generuje knihu jízd. Největším přínosem je snížení
režijních nákladů souvisejících s provozem vozidel.

Kniha jízd je komplexní nástroj, který umožňuje sledování
vozidel a strojů v reálném čase. Může obsahovat i další údaje,
například o čerpání a spotřebě pohonných hmot, o době
stání s nastartovaným motorem, maximální rychlosti dosažené
během jízdy, o intenzitě brzdění apod. Pomocí jednoduchého
přepínače zabudovaného ve vozidle lze v elektronické knize
jízd jednoznačně rozlišit soukromé a služební jízdy. V případě
referentských vozidel přiřadí pomocí přídavného čipu jednotlivé
jízdy ke konkrétním řidičům. Samozřejmostí je automatická
tvorba elektronické knihy jízd s možností tisku.

KO N TA KT

KO N TAKT

AUTOAWACS BOHEMIA s. r. o.
Hradecká 147, Pardubice
tel.: +420 466 512 277, e-mail: info@autoawacs.com
www.autoawacs.com

Autodohled s. r. o.
Tovačovského 92/2, Praha 3 – Žižkov
tel.: +420 733 383 838, e-mail: stanislav.pavelka@autodohled.cz
www.autodohled.cz
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AUTANAWEBU

FLEET MANAGEMENT NÁKLADNÍ
DOPRAVY EMTRUCK

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Tato webová aplikace umožňuje získávat informace o pohybu
a provozních stavech vozidel včetně spotřeby paliva. Poskytuje
grafické a textové výstupy. Výhodou je přístup kdykoli
a odkudkoli. Systém má navíc nízké pořizovací náklady, a ještě
vám ušetří provozní náklady. Samozřejmostí je instalace a servis
po celé ČR.

Palubní jednotky ve vozidlech a webová aplikace umožní
dopravcům monitorovat vozový park a činnosti jednotlivých
vozidel, včetně elektronického zpracování stazky. Rovněž
získáte dokumentovanou textovou komunikaci mezi vozidly
a dispečinkem a také možnost sledovat technicko-provozní
veličiny jednotlivých vozidel.

KON TA KT

KO N TAKT

Echoton – CZ s. r. o.
Josefa Šavla 761/21, Ostrava
tel.: +420 596 624 030, e-mail: spol@echoton.cz
www.echoton.eu

EM TEST ČR spol. s r. o.
Jiráskova 1284, Vsetín
tel.: +420 571 477 400, e-mail: emtest@emtest.cz
www.emtest.cz

EVOSYS

GPS AGRO –
POHYB ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Telematický systém EVOSYS je unikátní otevřená softwarová
platforma určená pro vzdálenou správu a sběr dat z různých
objektů a prostředků se zaměřením na společnosti působící
v oboru zemědělství a agroslužeb, těžbě surovin, zemních
pracích a odpadovém hospodářství. Těmto společnostem
zabezpečí maximální kontrolu nad toky pohonných hmot
a jejich efektivním využitím, provozem vozového parku
a správou lidských zdrojů, nad vstupy a vjezdy do objektů
a další zákaznické aplikace důležité pro kontrolu a snižování
nákladů, včetně automatického zpracování údajů.

Mějte vaše zemědělské stroje na každém
pozemku pod kontrolou. Získejte přehled o vašich
zaměstnancích a strojích, o tom, co právě dělají (orba, setí, …)
a na jakém konkrétním pozemku jsou právě teď. Sledujte stroje
v počítači, uvidíte jejich rychlost, motohodiny, otáčky, aktuální
spotřebu pohonných hmot a další parametry. Díky evidenci
nákladů navíc získáte ekonomické vyhodnocení dané plodiny.

KO NTA KT

KO N TAKT

EVOtech s. r. o.
Velkomeziříčská 640/45, Třebíč
tel.: +420 564 406 373, +420 731 641 111
www.evosys-telematics.eu

FONS s. r. o.
Areál TOYOTA, Vídeňská 100, Brno
tel.: +420 543 234 550, e-mail: fons@fons.cz
www.gps-agro.cz
Katalog chytrých řešení
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GS LOC LOGISTIC

GX FLEET

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽE

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Jde o aktivní systém satelitního dohledu a logistiky vozidel, jehož
základem je jednotka „GS-Loc“ instalovaná ve vozidle klienta.
Ta předává v on-line provozu GPS/GPRS informace o poloze
a vybraných stavech vozidla. Poskytuje nepřetržitou kontrolu
komunikace, přístup klienta pomocí uživatelského softwaru
nebo přes web, umožňuje automatickou tvorbu knihy jízd,
sledování spotřeby paliva a vybraných aktivit vozidla.

Monitoring vozidel GX Fleet vám kromě dokonalého přehledu
o pohybu vozů navíc šetří i finanční prostředky. GX Fleet je
vhodným nástrojem pro získávání komplexních informací
o vaší flotile a poskytuje množství technických i manažerských
reportů. Pomáhá řídit vozový park a optimalizovat provoz vozidel.
Rezervační systém vám pomůže efektivně využívat vozidla pro
služební účely. Výhodou je sledování a vyhodnocení spotřeby
pohonných hmot. Nejen vozidla, ale i výkony personálu v terénu
jsou pod dohledem.

KO N TA KT

KO N TAKT

GS Nymburk, s. r. o.
Komenského 2432, Nymburk
tel.: +420 731 606 700, e-mail: info@gs-nymburk.cz
www.gs-nymburk.cz

GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o.
V Oblouku 114, Čestlice
tel.: +420 225 396 333, e-mail: obchod@gxsolutions.cz
www.gxsolutions.cz

WEBDISPEČINK

POSITREX GC075

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Toto řešení vám umožní získávat komplexní informace o provozu
všech vozidel od polohy až po manažerské přehledy prostřednictvím
webové aplikace. Vyhodnotí vytíženost vozidel a vygeneruje
elektronickou knihu jízd, zajistí identifikaci řidičů, pomocí sond,
průtokoměrů i FMS ohlídá spotřebu pohonných hmot, sleduje
vybočení z trasy, eviduje náklady, prostřednictvím nadstavbové
aplikace upozorňuje na termíny apod.

GSM vozidlová jednotka GC075 je unikátní jednotka, která
monitoruje stavy a pohyb vozidla a zároveň vozidlo zabezpečí
proti odcizení. Výhodou jednotky je velmi jednoduchá instalace
a obsluha – vozidlo se automaticky zabezpečí při odchodu
řidiče mimo dosah bezdrátové ovládací karty. Další výhodou
jednotky je možnost připojení identifikace řidiče, komfortního
dotykového displeje pro navigaci a komunikaci nebo možnost
připojení jednotky na sběrnici vozidla CAN. Pozice vozidel
v mapě a kniha jízd vozidla jsou na webové stránce portálu
Positrex.

KONTA KT

KO N TAKT

KomTeS Chrudim s. r. o.
Malecká 273, Chrudim
tel.: +420 469 622 535, e-mail: danek@komtes.cz
www.komtes.cz

Level, s. r. o.
Plhovská 1997, Náchod
tel.: +420 491 446 688, e-mail: positrex@levelna.cz
www.positrex.com
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FLEETWARE

GPS DETEKTIV
JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

GPS Detektiv je ideálním nástrojem ke zvýšení produktivity.
Systém obstará komplexní správu vozového parku z jednoho
místa, ohlídá oblasti pohybu a přes navigaci zajistí komunikaci
mezi řidičem a dispečerem. Součástí je také automatizace
reportů, kontrola tankování a odcizení pohonných hmot apod.
Samozřejmostí je přístup k informacím odkudkoli přes internet.

Systém Fleetware umožňuje vedle poskytování základních údajů
o přesné poloze objektu získávání a vyhodnocování informací
o provozních stavech, čtení a detailní analýzu dat z FMS či
sběrnice CAN, sledování spotřeby PHM, měření úbytků paliva
(krádeže), sledování činností technologických nástaveb, měření
teploty nákladového prostoru apod. Systém Fleetware, jeho
softwarová i hardwarová část, je vyvíjen výhradně společností
RADIUM. Výroba vozidlových jednotek CarPosition je realizována
výlučně v České republice.

KO NTA KT

KO N TAKT

Monitoring RC System s. r. o.
Kuštova 2712, Rakovník
tel.: +420 311 249 997, e-mail: prodej@satelitnisledovani.cz
www.satelitnisledovani.cz

RADIUM s. r. o.
nám. Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5
tel.: +420 257 941 337
e-mail: obchod@radium.cz
www.radium.cz

RADOM s. r. o.

SLEDUJ AUTA.CZ, s. r. o.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Efektivní nástroj ke snižování nákladů, řízení provozu
a poskytování bezpečnostních služeb spojených s provozem
vozidel. Nabízí sledování přepravy klienty přes webový portál
i intranet aplikace. Navíc zajistí signalizaci tísně, hlasovou
komunikaci, SMS info na mobilní telefon, internetovou knihu jízd
a ještě daleko víc – všechny produkty (HW a SW) jsou výsledky
vlastního vývoje.

Systém vám poskytne on-line přehled o poloze vašich vozidel
po celé ČR i v zahraničí. Získáte kontrolu nad tankováním
a případnými úniky paliva. Samozřejmostí je měření spotřeby
paliva. Kniha jízd se generuje automaticky. Předností je vysoká
spolehlivost a přehlednost.

KON TA KT

KO N TAKT

RADOM, s. r. o.
Jiřího Potůčka 259, Pardubice
tel.: +420 466 414 211, e-mail: obchod@radom.eu
www.radom.eu, www.racar.eu

Sleduj auta.cz, s. r. o.
Broumarská 118/39, Praha 9 – Kyje
tel.: +420 222 743 212, e-mail: info@sledujauta.cz
www.sledujauta.cz
Katalog chytrých řešení
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LOKALIZACE
OSOB
POMOCÍ GPS/GSM

1

Lokalizovaná osoba
má u sebe malý
GPS přijímač, který
za pomoci satelitu
vyhodnotí polohu.

3
2

Vy pak prostřednictvím
internetu sledujete
pohyb monitorované
osoby.

Data se odesílají
přes síť T-Mobile.

ZEFEKTIVNĚTE PRÁCI ZAMĚSTNANCŮ V TERÉNU ČI POSILTE
BEZPEČNOST DĚTÍ DÍKY SLUŽBĚ ZAZNAMENÁVAJÍCÍ POHYB OSOB.
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LOKALIZACE OSOB
A MAZLÍČKŮ

PATROLCONTROL

Metody pro sledování polohy osob a zvířat
nabízí mnoho možností využití, k lokalizaci
přitom stačí pouze běžný mobilní telefon.

Stálý přehled o plnění svěřených
pracovních úkolů a efektivní systém
osobní ochrany pracovníků v terénu dle
požadavků BOZP.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Systém REX zachycuje pohyb osob i zvířat v terénu a jejich
polohu zanáší do podrobných map, a to i s historií pohybu.
Kdykoli tak snadno zjistíte, kde se v určitý čas v minulosti
monitorovaná osoba nacházela. Nepřetržitý provoz asistenčního
pultu zaručuje stálý přehled např. o přesunech hlídek městské
policie, dětí, zdravotně postižených, … Možnosti využití dalších
služeb, jako jsou tísňové tlačítko, hlídání opuštěné oblasti apod.
REX umí lokalizovat nejen specializovaná zařízení, ale i běžné
mobilní telefony.

Obchůzková zařízení Active Guard/Track zajišťují
monitorování a lokalizaci pracovníků v terénu, udržují je ve
spojení s centrálním dispečinkem či nadřízeným a umožňují
oboustrannou hlasovou komunikaci. Systém přináší přehled
o pohybu pracovníků i kontrolu nad plněním jejich pracovních
povinností. Zejména tam, kde zaměstnanci pracují osamoceně
v provozech se zvýšenými riziky, je stálý monitoring nutný, mj.
kvůli požadavkům BOZP. Zde slouží funkce vyslání SOS signálu
nebo tzv. „mrtvý muž“. Přístup do systému je přes cloudový
portál PATROLCONTROL.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Z lepšení efektivity práce, logistiky, zabránění majetkovým
únikům a zvýšení bezpečnosti osob.

Sledování pohybu pracovníků v terénu a on-line kontrola
plnění úkolů.

 inimální technické požadavky – pouze připojení
M
k internetu, což umožňuje použití v terénu.

Vyznačení kontrolních stanovišť (tras, klíčových míst).

 ožnost nastavení pravidelné automatické lokalizace
M
v určený čas.
Podpora zobrazení polohy v mapách na internetu.

Oboustranná hlasová komunikace.
Tlačítko PANIC, automatické nouzové hlášení při detekci
nárazu nebo v režimu „mrtvý muž“.
Demo zdarma.

K dispozici nonstop asistenční služba 24/7.

KON TA KT
1. REX SERVICES, a. s.
Ládví 223, Kamenice u Prahy
tel.: +420 323 672 580, e-mail: tmcz@rex.eu
www.rex.eu

centrum bezpečí

KO N TAKT
AVARIS, s. r. o.
Krahulčí 2016/9, Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 267 911 660, +420 737 225 520
e-mail: info@avaris.cz
www.patrolcontrol.com, www.avaris.cz
Katalog chytrých řešení
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AUTANAWEBU

TEAMCONTROL

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽE

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Webová aplikace AutaNaWebu umožňuje získávat
informace o poloze a pohybu osob. Prostřednictvím
internetu tak máte přehled o monitorovaných osobách
v reálném čase. K dispozici jsou rovněž záznam historie
a tiskové výstupy. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady.

Služba je nástrojem pro efektivní řízení obchodních
a servisních týmů v reálném čase. Díky lokalizaci mobilního
telefonu a integraci s firemními daty zvýšíte produktivitu
týmu a dostanete náklady pod kontrolu. Navíc máte ve svém
PC nebo v mobilu okamžitý přehled o pohybu zaměstnanců
pro případnou kontrolu jejich pracovních povinností.

KO N TA KT

KO N TAKT

Echoton – CZ s. r. o.
Josefa Šavla 761/21, Ostrava
tel.: +420 596 624 030, e-mail: spol@echoton.cz
www.echoton.eu

GeoFocus s. r. o.
Kováků 746/6, Praha 5 – Smíchov
tel.: +420 226 258 037, e-mail: info@geofocus.cz
www.teamcontrol.cz

GX PERSONAL

POSITREX P1

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

V rámci zvýšení bezpečnosti práce nebo osob zajišťuje
neustálé sledování, lokalizaci a přehled o pohybu.
Využití nachází především v průmyslových podnicích,
u bezpečnostních složek, kurýrních a doručovatelských
společností, bezpečnostních agentur, ale také v soukromé
sféře při monitorování dětí nebo seniorů. Systém podporuje
řízení a plánování práce nebo efektivity práce posádek
v terénu (optimalizace tras). Nabízí také různé detekce stavů,
jako jsou opuštění určené plochy či vstup do zakázané zóny,
a zabezpečuje přímou komunikaci v případě nouzových
situací.

Positrex P1 vám umožní sledování dětí, seniorů,
postižených lidí, ale i zavazadel, balíků nebo zvířat
prostřednictvím internetu, a to v reálném čase. Kdykoli
během dne máte jistotu, že ti, na kterých vám nejvíce
záleží, jsou v bezpečí. Přenos zaznamenává přesnou
polohu uživatele do mapy v počítači. V případě nouze
nebo nebezpečí si dotyčná osoba může jediným tlačítkem
přivolat pomoc.

KO N TA KT

KO N TAKT

GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o.
V Oblouku 114, Čestlice
tel.: +420 225 396 333, e-mail: obchod@gxsolutions.cz
www.gxsolutions.cz

Level, s. r. o.
Plhovská 1997, Náchod
tel.: +420 491 446 688, e-mail: positrex@levelna.cz
www.positrex.com
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GPS V BUDOVÁCH

MS LOKÁTOR

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

MACRO WEIL vám zajistí GPS signál i v prostorách, kde
běžně není dostupný – v tunelech, podzemních prostorách
nebo problematických budovách. Systém se skládá
z přijímací antény, zesilovače a vysílací antény. V případě
větších prostor se použijí rozdělovače signálu a více než
jedna vysílací anténa. Také lze zajistit pokrytí interiérů vozů
s pokovenými skly signálem GPS.

S MS Lokátorem okamžitě zjistíte, kde se pohybuje nebo
nachází vaše dítě, senior, domácí mazlíček nebo popř.
zaměstnanec. Zařízení umožňuje odesílat aktuální polohu.
Zároveň lze nastavit tzv. hlídanou zónu, ve které se může
sledovaná osoba pohybovat, a pokud se stane, že tuto zónu
opustí, dostanete o tom ihned informaci pomocí SMS.

KON TA KT

KO N TAKT

MACRO WEIL spol. s r. o.
Lotyšská 10, Praha 6
tel.: +420 224 317 032, e-mail: office@macroweil.cz
www.macroweil.cz

Mobil Systems, a. s.
Bruzovská 3198, Frýdek-Místek
tel.: +420 597 431 500, e-mail: podpora@msas.cz
www.vimkdeje.cz

GPS DETEKTIV

SD LOCATOR

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

GPS Detektiv je systém satelitního monitorování, který
vám umožní sledovat pohyb osob a hlídat povolené, nebo
naopak nepovolené oblasti pohybu se SMS avizováním.
Získáte přehled o aktuální pozici osob a historii tras pohybu.
K dispozici máte tlačítko SOS pro případ nouze a volání až
na 10 předem nastavených čísel stiskem klávesy. Zařízení
umožňuje oboustrannou telefonickou komunikaci a možnost
odposlechu okolí přístroje.

SD Locator vám pomůže efektivně řídit tým z kanceláře.
A to bez nutnosti jakékoli další investice do hardwaru či
instalace aplikací třetích stran. K využití postačí SIM karta
sítě T-Mobile a téměř jakýkoli mobilní telefon, který ani
nemusí být vybaven GPS modulem! Služba SD Locator se
pravidelně dotazuje na polohu registrovaných mobilních
telefonů a data zobrazuje na reálné mapě. Ta (a další funkce
SD Locatoru) jsou dostupné odkudkoli díky internetu.

KO NTA KT

KO N TAKT

Monitoring RC System s. r. o.
Kuštova 2712, Rakovník
tel.: +420 311 249 997, e-mail: prodej@satelitnisledovani.cz
www.satelitnisledovani.cz

Smartdata, s. r. o.
Třebohostická 9/564, Praha 10
tel.: +420 242 441 747, e-mail: info@smartdata.cz
www.smartdata.cz
Katalog chytrých řešení
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2

1

Vůz je vybaven GPS
zařízením a dalšími
zabezpečovacími prvky,
jako jsou čidla a detektory.

Satelit vysílá
GPS signály.

3

Veškerá data o sledovaném
vozidle jsou posílána přes
síť T-Mobile.

ZABEZPEČENÍ
VOZIDEL
4

Vy nebo pult centrální
ochrany dostanete
informace formou, kterou
jste si sami zvolili (SMS, PC,
aplikace v chytrém telefonu).

MONITORUJTE POHYB VAŠICH VOZIDEL A MĚJTE JE POD KONTROLOU.
PŘI PŘÍPADNÉM ODCIZENÍ ČI POŠKOZENÍ TAK BUDETE MOCI VŽDY
VČAS ZASÁHNOUT.
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REX – DÁLKOVÁ OSTRAHA
VOZIDEL

AUTOAWACS

Certifikovaný systém REX doplňuje široký
výběr služeb i vozidlových jednotek.

Díky našemu zabezpečení budete mít
auto nepřetržitě pod dohledem našich
dispečerů, kteří v případě krádeže umí vůz
odstavit z provozu a dohledat.

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Systém REX dokáže nonstop hlídat vaše vozidla nebo stroje.
Výběr služeb je možný od nejlevnějšího hlášení poplachů
pouze vaší osobě až po komplexní napojení na pult střežení se
zajištěním výjezdu a vrácení vozidla. Zahrnuje protikrádežový
i pokrádežový systém certifikovaný pojišťovnami. Zároveň můžete
pohyb vozidel sledovat na internetu a vytvářet knihu jízd.

Systém Autoawacs je určen pro zabezpečení vozidel i správu
vozového parku a využívá klasických zabezpečovacích
prvků, jako jsou autoalarmy, prostorová a náklonová čidla,
identifikační karty apod. Řešení vždy vychází ze samotných
potřeb zákazníků a z technických možností automobilů. Všechny
montované produkty jsou podrobovány dlouhodobým testům
s důrazem na neovlivňování samotných elektronických systémů
v automobilu a na malou energetickou náročnost.

SOU H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

 iroká škála služeb od vlastního hlídání po napojení na
Š
nonstop střežicí pult a velký výběr vozidlových jednotek.

Nonstop dispečink vozidel – hlášení alarmů,
informace o aktuální poloze i zpětné dohledání vozu.

 ypracování knihy jízd a možnost vytvoření on-line
V
dispečerského pracoviště.

Základní alarmové prvky součástí satelitní jednotky.

Z ajištění výjezdu a vrácení vozidla po krádeži, velmi
vysoká úspěšnost.

Dálkové odstavení vozidla z provozu i rozblikání varovných
světel.

Vysoká sleva na pojištění – havarijní i povinné ručení.

Střežení přejezdu hraničního pásma ČR nebo předem
definované oblasti.

Služba eCall – pomoc při havárii.

Mezinárodní služby EUROWATCH.

KO NTA KT

centrum bezpečí

1. REX SERVICES, a. s.
Ládví 223, Kamenice u Prahy
tel.: +420 323 672 580, e-mail: tmobilerex@duel.cz
www.rex.eu

KO N TAKT
AUTOAWACS BOHEMIA s. r. o.
Hradecká 147, Pardubice
tel.: +420 466 512 277, e-mail: info@autoawacs.com
www.autoawacs.com

Katalog chytrých řešení
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CCS CARNET

GS LOC SECURITY

Zabezpečení vozidla proti neoprávněnému
použití je jednou z mnoha funkcí
komplexního systému CCS Carnet.

Snižuje riziko krádeže díky nepřetržitému
satelitnímu systému sledování.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Systém CCS Carnet slouží primárně ke sledování pracovních
výkonů vozidel a řidičů, ale funguje také jako aktivní zabezpečení
vozidla, k prevenci podvodů s čerpáním paliva a optimalizaci
využití kapacity vozidla. Zabezpečení vozu zajišťují samostatná
čidla, dále se nabízí vestavěné funkce (např. skrytý přepínač
soukromá/služební jízda). Zabezpečovací jednotku lze připojit na
samostatný napájecí zdroj a zabránit tím vyřazení zabezpečení
po odpojení autobaterie. Zabezpečení je pouze jednou z mnoha
funkcí systému CCS Carnet, více o systému v sekci Lokalizace
vozidel.

Satelitní systém zajistí maximální kontrolu nad vaším vozovým
parkem. Základem systému je vozidlová jednotka GS-Loc,
která v on-line provozu předává 24 hodin denně informace
o poloze a poplachových stavech dohledovému centru naší
firmy.

SO U H RN B E NE FIT Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Monitoring integrity vozu (mikrovlnné a otřesové
senzory, dveřní kontakty atd.).
Automatické vyvolání poplachu při detekci nárazu
do překážky či tlačítkem PANIC.
Imobilizace vozu při neoprávněném užití.
Okamžitý zásah pultu centrální ochrany s celoevropskou
působností.

Monitoring 24/7.
Bezobslužná identifikace řidiče.
Detektor náklonu a hlídání vnitřního prostoru vozidla.
Kontrola spotřeby PHM.
Možnost přepínat pracovní a soukromé jízdy.

Zasílání alarmů prostřednictvím SMS nebo e-mailem
více uživatelům.

KO N TA KT

KO N TAKT

CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o.
Chlumčanského 5, Praha 8
tel.: +420 266 108 108, e-mail: market@ccs.cz
www.ccs.cz

GS Nymburk, s. r. o.
Komenského 2432, Nymburk
tel.: +420 603 825 219, e-mail: info@gs-nymburk.cz
www.gs-nymburk.cz
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GX TRUCK A GX LOGISTIC

SIMAC CONNECTED
VEHICLE

Zajistí neustálý kontakt s řidičem v terénu
a ohlídá nejen vaše vozy, ale také zboží.

Lokalizace pomocí GPS, záznam a přenos
obrazu z IP kamer a připojení k internetu
v jednom zařízení.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

GX Truck a GX Logistic poskytují zabezpečení vozidel
a kontrolovaný průběh přeprav. Systém hlídá vozidla se zbožím,
trasy, palivo a další vstupy a automaticky vás upozorňuje
na nekorektní stavy. Jedná se o komplexní záznam provozu
s technickým a manažerským reportingem i systémem pro
komunikaci mezi dispečinkem a vozidly. Díky nim lze jednoduše
plánovat výkony a řídit a kontrolovat transport.

Služba přináší dopravci on-line přehled o pohybu vozidel,
včetně procházení historie pohybu. Pomůže tak při správě
vozového parku a optimalizaci provozu. Obraz z IP kamer je buď
ukládán lokálně k pozdějšímu prohlížení, nebo je k dispozici
jako on-line video. Služba zároveň umožnuje vytvoření lokálního
WiFi hotspotu, čímž dopravcům umožní provozovat na palubě
další služby. Navíc dovoluje připojení dalších periferií, jako např.
odbavovacího systému, kamerového systému, čidel atd., což
vede k vyššímu zabezpečení provozu vozidel a cestujících.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Okamžitý přehled o stavu vozidel, manipulaci se zbožím,
jízdách i o práci personálu v terénu.

Redundantní mobilní připojení a lokální CCTV okruh
se zaznamenáváním videa.

Přesná data odhalují skutečnou vytíženost dopravy,
což vede k optimalizaci a úspoře nákladů.

Lokalizace pomocí GPS včetně historie.

Vyhodnocuje styl a kontrolu kvality jízdy, umí vyhodnotit
nejčastější chyby řidičů.

Snadná centrální správa s detailními reporty,
řízení a nastavování limitů přenesených dat,
vzdálený monitoring připojených periferií.
Možnost monetizace služby WiFi pomocí reklamy,
voucherového systému hotspotů, uživatelských anket.
Vše v jednom zařízení.

KON TA KT

KO N TAKT

GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o.
V Oblouku 114, Čestlice, Říčany u Prahy
tel.: +420 225 396 333, e-mail: obchod@gxsolutions.eu
www.gxsolutions.eu

Simac Technik ČR, a. s.
Avenir Business Park, Radlická 740/113c, Praha 5
tel.: +420 283 061 281, fax: +420 283 061 280
www.simac.cz

Katalog chytrých řešení
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CHRAŇTE NEMOVITOSTI POMOCÍ PROPRACOVANÝCH SYSTÉMŮ, KTERÉ
VÁS INFORMUJÍ O KAŽDÉM NARUŠITELI V OBJEKTU.

1

Objekt je osazen
bezpečnostními čidly,
detektory a kamerovým
systémem. V případě
narušení systém spustí
alarm a vyšle hlášení.

2

Prostřednictvím sítě T-Mobile je
přenesena varovná zpráva
o narušení hlídaného objektu.

3

Hlášení je rozesláno
klientovi i na dohledový
pult, který učiní potřebná
opatření.

ZABEZPEČENÍ
OBJEKTŮ
42
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ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
S OBRAZOVOU VERIFIKACÍ
A DOMÁCÍ AUTOMATIZACÍ

SECURITAS ČR

Profesionálně ohlídá po 24 hodin denně
7 dní v týdnu jakýkoli objekt.

Díky komplexní nabídce bezpečnostních
služeb a zkušenostem dokážeme zvolit
efektivní řešení na míru vašim potřebám.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Revoluční zabezpečovací zařízení s videoverifikací (zloděje uvidíte
na PC nebo v mobilu) s integrovanými funkcemi SMART HOME pro
domácí automatizaci. Nabízíme výběr zařízení od profesionálních
pro firmy a velké objekty až po jednoduchá na chatu, vhodná
pro samoinstalaci. Nabízíme zařízení s přenosem obrazu nebo
s přenosem informace pomocí SMS. Tomu odpovídá i výběr
služeb – počínaje napojením na PCO (pult střežení) s výjezdem
zásahové skupiny a konče možností „samostřežení“ s přenosem jen
na vlastní mobil.

Firma SECURITAS nabízí a zajišťuje komplexní bezpečnostní
řešení, mezi která patří specializovaná fyzická ostraha,
mobilní služby, monitorovací služby, zabezpečovací systémy
a odborná ostraha bank. Při návrhu se zaměřujeme
především na skutečné potřeby zákazníka, možná rizika
spojená s výkonem jeho činnosti a v neposlední řadě
na efektivitu vynaložených prostředků při současném
zachování nebo zvýšení úrovně bezpečnosti.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

On-line přenos obrazu ze střeženého objektu.

Široká škála specializovaných bezpečnostních služeb.

Snadná konfigurace i přes internet a jednoduché ovládání.

Kompletní bezpečnostní řešení a kombinované služby
na míru.

Integrované funkce SMART HOME (chytrý dům) – ovládání
spotřebičů a zařízení v závislosti na čase, teplotě, poloze,
narušení, osvětlení atd.
 ožnost připojení k dohledovému pultu REX s výjezdem
M
zásahových skupin.

Specializovaná ostraha bank – bank security.
Mobilní služby (zásahové jednotky, revírní autohlídky,
pěší patroly).
Monitorovací služby a zabezpečovací systémy.

J ednoduchá instalace a snadná přenositelnost předurčují
systém např. ke střežení rozestavěných objektů.

KON TA KT

centrum bezpečí

1. REX SERVICES, a. s.
Ládví 223, Kamenice u Prahy
tel.: +420 323 672 580, e-mail: tmobilerex@duel.cz
www.rex.eu

KO N TAKT
SECURITAS ČR s. r. o.
Pod Pekárnami 878/2, Praha 9
tel.: +420 284 017 411
e-mail: management@securitas.cz
www.securitas.cz
Katalog chytrých řešení
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GS OBJEKT

BEZPEČNÝ DŮM
JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽE

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Beta Control nabízí řešení celkové ochrany a zabezpečení
majetku v domech na všech úrovních. Dokáže zajistit
bezpečnost a modernizaci výtahů nebo ochranu osobního
majetku. Stejně tak zvládne v případě potřeby přivolat pomoc
nemohoucím osobám, např. seniorům. Ochrana majetku
a bezpečnosti osob je zajištěna neustálým on-line sledováním
stavu jednotlivých zařízení. Díky tomu může v případě alarmu či
poruchy dojít k okamžité reakci.

Základem systému je bezdrátové objektové zařízení GPRS
s nepřetržitou kontrolou komunikace připojené na naše
dohledové centrum. Na toto objektové zařízení připojujeme
instalace elektronických zabezpečovacích systémů EZS
a EPS. Přenášíme zprávy o narušení objektů, poruchách,
nedovolené manipulaci a vzniku požárů. Tyto informace jsou
okamžitě vyhodnoceny operátorem, který postupuje dle předem
stanoveného scénáře (telefonický kontakt klienta, výjezd
zásahové služby apod.). Provoz je zajištěn v rámci celé ČR.
Zajišťujeme instalace EZS a EPS.

KO N TA KT

KO N TAKT

Beta Control s. r. o.
Černého 829/58, Brno – Bystrc
tel.: +420 546 223 491, e-mail: obchod@betacontrol.cz
www.betacontrol.cz

GS Nymburk, s. r. o.
Komenského 2432, Nymburk
tel.: +420 731 606 700, e-mail: info@gs-nymburk.cz
www.gs-nymburk.cz

POSITREX GC055

VIDEOFIED – POPLACHOVÉ SYSTÉMY
S VIDEO VERIFIKACÍ

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

GSM Alarm & House Control GC055 je unikátní řídicí
jednotka, která zabezpečí váš dům a umožní vám ovládání
zařízení v domě. Komfortní ovládání zabezpečení, vytápění,
otvírání brány, případně jiných zařízení, vám jednotka umožní
z displeje s dotykovou obrazovkou umístěného uvnitř
objektu. Veškeré komfortní ovládání je však rovněž k dispozici
i na dálku prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo
prostřednictvím webové stránky na portálu Positrex.

Bezdrátové zařízení je vhodné pro střežení objektů i v lokalitách
bez elektrického napájení. Unikátní řešení pro vnitřní i venkovní
hlídání obytných domů, firemních budov, stavenišť, lešení,
odlehlých areálů a dolů, neobydlených prostor a solárních
panelů. Bateriově napájená čidla je možné umístit do 200 m
od bateriově napájené ústředny. Kdykoliv čidlo zachytí pohyb,
odešle 10 s video. Díky tomuto záznamu může dispečer
monitorovacího centra ihned ověřit, zda poplach způsobil člověk
nebo zvíře. Sníží tak náklady za výjezdy k falešným poplachům
a zvýší šanci pro dopadení pachatelů. Vše funguje na jednu
sadu baterií po dobu až 4 let.

KO N TA KT

KO N TAKT

Level, s. r. o.
Plhovská 1997, Náchod
tel.: +420 491 446 688, e-mail: positrex@levelna.cz
www.positrex.com

NAM system, a. s.
U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá
tel.: +420 596 531 140, e-mail: info@nam.cz
www.nam.cz
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SIMCAM

TAR – SYSTÉM
ZABEZPEČENÍ NEMOVITOSTÍ

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Kamera SimCam představuje kompaktní mobilní dohledový
a monitorovací systém, díky kterému je majetek vždy pod
kontrolou, ať už se majitel objektu nachází kdekoli. Jakmile se
v okolí kamery něco pohne, zašle kamera SimCam fotografie
přímo na předem určený mobilní telefon. SimCam je skvělým
řešením pro zabezpečení chaty, garáže, rodinného domu, bytu
či karavanu.

TAR je navržen pro zabezpečení domů, bytů, rekreačních
objektů a dále středních a malých provozoven. Koncepce řešení
„na míru“ umožňuje uživateli vytvořit si svůj vlastní systém. Volit
lze způsob napojení (na dispečink PCO, na mobilní telefon
uživatele či lokální signalizace sirénou), druhy komunikačních
cest, počty vstupů pro napojení čidel a jejich provedení, druhy
ovládacích prvků a detekčních čidel, včetně protipožárních
detektorů. Zařízení je produktem vlastního vývoje při využití
komponent renomovaných zahraničních firem.

KON TA KT

KO N TAKT

NetRex s. r . o.
Kováků 746/6, Praha 5 – Smíchov
tel.: +420 840 640 440
e-mail: info@simcam.cz
www.simcam.cz

RADOM, s. r. o.
Jiřího Potůčka 259, Pardubice
tel.: +420 466 414 211, e-mail: vojtech.ptacek@radom.eu
www.radom.eu, www.racar.eu

MOBILNÍ HLÍDACÍ SYSTÉM AT DOOR

BM COM – KOMUNIKACE S VÝTAHY

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Jednoduchý bezpečnostní systém, který nevyžaduje přívod
žádného vnějšího napájení, a je proto vhodný pro objekty jako
chaty, chalupy, hausbóty a garáže. Jednotka efektivně monitoruje
objekt a chrání ho před vstupem cizích osob. Komunikuje
prostřednictvím GSM/GPRS, obsahuje akcelerometr a GPS
lokalizaci. Přes webovou aplikaci ji lze spravovat, včetně
nastavení způsobu hlášení případného poplachu. Na jedno
nabití dokáže jednotka AT DOOR pracovat nepřetržitě až půl
roku.

Řešení pro nouzovou komunikaci z výtahu, které v případě
stisknutí tlačítka ALARM spojí člověka ve výtahu s vyprošťovací
službou. Zároveň toto řešení monitoruje všechny hovory
z výtahu (a to jak kontrolní volání, která mají dle normy EN81-28
probíhat jednou za 3 dny, tak alarmová volání). Součástí řešení
je i možnost monitorovat samotný výtah – v jakém je patře, směr
pohybu atd.

KONTA KT

KO N TAKT

AVARIS, s. r. o.
Krahulčí 2016/9, Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 267 911 660, +420 737 225 520, e-mail: info@avaris.cz
www.patrolcontrol.com, www.avaris.cz

BM COM s. r. o.
Pod Lipami 48, Praha 3; kancelář: Vídeňská 340, Vestec
tel.: +420 608 861 023, e-mail: info@bmcom.cz
www.bmcom.cz
Katalog chytrých řešení
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2

1

Do chytrého telefonu
se sbírají data (faktury,
objednávky, údaje
o poloze i změně trasy).

Satelit vysílá
GPS signály.

3

Data se odesílají
přes síť T-Mobile.

MOBILNÍ
SBĚR DAT
4

Nakonec se data ukládají
do firemního informačního
systému.

ODLEHČETE VAŠÍ FIRMĚ OD ZBYTEČNÉ ADMINISTRATIVY I PAPÍROVÁNÍ
A ZVYŠTE TAK EFEKTIVITU PRACOVNÍCH TÝMŮ.
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CONEL –
MOBILNÍ 4G ROUTER

MYAVIS® NG

Mobilní 4G router pro profesionální řešení.

Mobilní řešení customer relationship
managementu (CRM) pro obchodní
zástupce v terénu.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Mobilní 4G router umožňuje bezdrátový přenos dat
prostřednictvím všech dostupných mobilních technologií a je
ideální pro sítě LAN/WAN, počítače, IP kamery, řídicí systémy
v průmyslu, platební terminály, bankomaty, tabule dopravního
značení či různé druhy senzorů (vodoměry, elektroměry,
plynoměry atd.). Router byl navržen jako modulární koncept, jenž
umožňuje přesně přizpůsobit HW a SW konfiguraci požadavkům
zákazníka. Platíte tak pouze za to, co skutečně potřebujete.

Komplexní řešení CRM pro správu a řízení obchodních,
marketingových a distribučních činností, které podporuje práci
v terénu – efektivně a pohodlně na tabletech s OS Android.
Přináší nejen rozsáhlé možnosti profesionální prezentace zboží
a služeb u zákazníka, ale také snadného pořizování a zpracování
dat. Procesy a agendy vycházejí z logiky obchodníků, nikoli
programátorů, což spolu s ovládáním podporujícím gesta
a přehlednou grafikou zajišťuje ještě rychlejší, příjemnější
a intuitivnější obsluhu.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Možnost využívat různé druhy připojení – GPRS, EDGE,
HSDPA, HSPA+, LTE.

Efektivní řízení obchodních, marketingových
a distribučních činností v terénu.

Funkce pro záložní spojení (backup).

Od kvalitní přípravy na schůzky po komplexní řízení vztahů
se zákazníky.

Šifrované tunely: IPsec, OpenVPN, PPTP atd.
Pokročilé síťové protokoly: QoS, IGMP, BGP, OSPF, RIP
atd.
Dálková správa přes webserver, hromadný monitoring
a správa pomocí SW R-SeeNet.

Standardizace veškerých procesů – best practices.
Možnost definovaných průvodců.
Rozsáhlá data pro řízení spolupráce – grafy a tabulky.

KON TA KT

KO N TAKT

Conel s. r. o.
Sokolská 71, Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 020, e-mail: obchod@conel.cz
www.conel.cz

KVADOS, a. s.
Novoveská 1139/22, Ostrava
tel.: +420 596 126 210, e-mail: business@kvados.cz
www.kvados.cz

Katalog chytrých řešení
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GPRS PRO VÝTAHY
A BEZPEČNÝ DŮM

GX STORE

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Tato služba monitoruje provoz výtahů a v případě nouze vyšle
signál a přivolá pomoc. Dále dokáže kontrolovat stav zařízení,
hlásit poruchy a upozorňovat na potřebu údržby. Služba umí
hlídat neoprávněné vstupy do budovy, vznik požáru či únik
plynu. Zjištěná data jsou odesílána na internet.

Řešení vyvinuté speciálně pro manipulační techniku vám
zajistí vyšší bezpečnost práce a úsporu nákladů. Na základě
prokázaných a měřitelných informací poskytuje obraz skutečné
ekonomiky provozu při využívání VZV. Pomůže tak omezit
plýtvání zdroji, optimalizovat složení a plánovat investice do flotily
nebo zamezit vzniku škodních událostí. Další možností pro lean
management výrobních závodů je monitoring elektrojeřábů,
informující o technice, lidech a výkonech pro optimální plnění
obslužných činností.

KO N TA KT

KO N TAKT

Beta Control, s. r. o.
Černého 829/58, Brno – Bystrc
tel.: +420 546 223 491, e-mail: obchod@betacontrol.cz
www.betacontrol.cz

GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o.
V Oblouku 114, Čestlice
tel.: +420 225 396 333, e-mail: obchod@gxsolutions.cz
www.gxsolutions.cz

MYFABER® SERVICE
MANAGEMENT

MATERNA MOBILE
DATA COLLECTION & PAYMENTS

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Ucelený soubor nástrojů zajišťuje efektivní řízení každodenního
provozu a služeb společností působících v náročných odvětvích,
jako jsou energetika, utility, servisní služby či výroba. Protože zde
každý výpadek znamená enormní ztráty, zajišťuje permanentní
plnění požadavků na výkonnost, efektivitu, správné nastavení
a fungování procesů i na zdroje, včetně lidských. Aktuální
a objektivní informace jsou předávány elektronickou cestou, což
snižuje chybovost. Optimalizace zdrojů přináší snížení přímých
provozních nákladů.

Efektivní sběr dat pracovníky v terénu – v metrologii, např. ČMI.
Služba je vhodná pro okamžité zpracování a vyhodnocování
dat a provádění mobilních plateb v terénu. Slouží také pro sběr
strukturovaných dat prostřednictvím šablon dynamických
formulářů. Výstupní dokumenty jsou opatřeny časovými razítky
a elektronickými podpisy.

KO N TA KT

KO N TAKT

KVADOS, a. s.
Novoveská 1139/22, Ostrava
tel.: +420 596 126 210, e-mail: business@kvados.cz
www.kvados.cz

MATERNA Communications a. s.
Vinohradská 2396/184, Praha 3
tel.: +420 910 303 141, e-mail: info@maternacz.com
www.maternacz.com
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MOBILNÍ OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE

MOBILNÍ SERVIS

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Služba pomůže zefektivnit práci obchodních týmů, uspořit
čas, pohonné hmoty a usnadnit plánování. Plně nahradí
kancelář, databáze, informační materiály, přehledy
o dodávkách, stavech skladových zásob ap. Objednávky jsou
vytvářené přímo u zákazníka, a tak můžete zboží ještě stejný
den expedovat z centrálního skladu. Díky řešení Mobilní
obchodní zástupce probíhá zpracování administrativních
podkladů a hlášení snadno, průběžně a bez zbytečného či
zdlouhavého papírování – vše vzniká v elektronické podobě.

Řešení Mobilní servis vám pomůže efektivně přidělovat zakázky
jednotlivým pracovníkům a mít průběžný přehled o jejich řešení.
Jde o mobilní informační systém servisního technika, k němuž
přistupuje přes tablet, notebook či smartphone. Obsluha
je jednoduchá a intuitivní, díky modularitě může být služba
koncipována i jako průvodce, kdy technik maximum informací
vybírá v aplikaci bez nutnosti dlouhého vypisování papírových
protokolů. Data jsou poté odesílána na server, což zajišťuje
dostupnost údajů kdykoli a kdekoli.

KON TA KT

KO N TAKT

Smartdata, s. r. o.
Třebohostická 9/564, Praha 10
tel.: +420 242 441 747, e-mail: info@smartdata.cz
www.smartdata.cz

Smartdata, s. r. o.
Třebohostická 9/564, Praha 10
tel.: +420 242 441 747, e-mail: info@smartdata.cz
www.smartdata.cz

SUNNYSOFT MAGENT

EVIDENCE ÚKONŮ IEVU
JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Unikátní spojení technologie QR kódů, platformy Android
a cloudové aplikace umožňuje jednoduše evidovat zboží, osoby,
pochůzky či úklid. Variabilnost řešení podporuje využití v různých
oblastech. Pomůže odbourat nepříjemnou a často neprůkaznou
administrativu. To vše bez nutnosti vstupní investice, jen za
nízký měsíční poplatek. V případě zájmu iEvU snadno doplníte
monitoringem polohy s naší službou SD Locator.

Sílu svého firemního ERP a CRM systému můžete využívat
kdekoli – na schůzce u zákazníka i mezi regály ve skladu.
Informace, jako skladové zásoby, ceny, pohledávky atd., budete
mít vždy po ruce ve svém mobilním telefonu a budete ihned
připraveni na jednání. Neplýtvejte časem ani na zbytečnou
administrativu – objednávky i další doklady odešlete v reálném
čase přímo do informačního systému k dalšímu zpracování.
Skladníci mohou objednávku ihned připravit a expedovat.
Snížíte chybovost a zvýšíte produktivitu.

KON TA KT

KO N TAKT

Smartdata, s. r. o.
Třebohostická 9/564, Praha 10
tel.: +420 242 441 747, e-mail: info@smartdata.cz
www.smartdata.cz

Sunnysoft s. r. o.
Kovanecká 2390/1a, Praha 9
tel.: +420 222 998 208, +420 725 727 547
e-mail: denis.gobin@sunnysoft.cz, www.magent.cz
Katalog chytrých řešení
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2
1

Data jsou ze sítě
odesílána dále na
server partnera.

3

Zařízení (bankomaty,
měřiče vody, plynu, …)
mají zabudovaný modul
se SIM kartou, který
vysílá data.

Partnerský
server data
přijme
a uloží.

VZDÁLENÝ
SBĚR DAT
4

Klient pak může
on-line sledovat stav
zařízení a historie se
ukládá do firemního
počítačového
systému.

MONITORUJTE VŠECHNA ZAŘÍZENÍ OD BANKOMATŮ PO VÝTAHY
A ZÍSKEJTE TAK DOKONALÝ PŘEHLED O JEJICH STAVU A VYUŽITÍ.
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ŘEŠENÍ MATERNA PRO
PRODEJNÍ AUTOMATY

TELEMETRY CONNECT

Kompletní systém pro správu
a optimalizaci obsluhy prodejních
automatů včetně řešení věrnostních
programů a bezhotovostních plateb.

Přenos telemetrických dat přes mobilní síť.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Řešení MATERNA vám umožní efektivní správu prodejních
automatů, optimalizaci obsluhy a bezproblémový chod díky
on-line monitoringu systému. Součástí řešení je i věrnostní
program nebo systém bezhotovostních úhrad s využitím
mobilních telefonů. Díky uvedeným funkcionalitám budete
mít větší přehled o spotřebitelském chování zákazníků, např.
jako podklad pro optimalizaci sortimentu nebo nabídku
produktů. Zároveň vám získaná data umožní cílenou
komunikaci se zákazníky.

Připojte se tam, kde vás jiní nepřipojí. Nabízíme
garantované, zálohované připojení maximální rychlostí
v sítích mobilního operátora. Zajistíme přenos všech
standardních a nestandardních komunikačních protokolů
bez zásahu do vašich stávajících dispečerských systémů.
Telemetry Connect přináší potřebnou flexibilitu při umístění
vaší telemetrie, rychlost instalace, vysokou dostupnost
služby s dohledem 24/7 a cenovou nezávislost na službách
pevných operátorů.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Správa více automatů se stejnými zdroji.

Spolehlivost, zálohovaná konektivita a mobilita zařízení.

Vyšší kontrola a optimalizace servisní obsluhy.

Rychlost zřízení a příznivá cena služby.

U automatů na kávu možnost účtování dle skutečně
spotřebovaných šálků.

Přenos všech typů protokolů.

 ystém bezhotovostních úhrad s využitím mobilních
S
telefonů, řešení věrnostních programů, včetně
spotřebitelských soutěží.

Prověřené řešení s mnoha referencemi významných
zákazníků a servis 24/7.

KON TA KT

KO N TAKT

MATERNA Communications a. s.
Vinohradská 2396/184, Praha 3
tel.: +420 910 303 141, e-mail: info@maternacz.com
www.maternacz.com/vending

Telemetry Services, s. r. o.
tel.: +420 731 126 967, e-mail: petr.safranek@telemetryservices.cz
www.telemetryservices.cz

Katalog chytrých řešení
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MOBILNÍ AKCEPTACE
PLATEBNÍCH KARET

WEBMON

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Řešení nabízí komplet POS platebního terminálu pro akceptace
platebních karet a odpovídající SIM karty T-Mobile podporující
datové přenosy tak, aby platební POS terminál patřičným
způsobem komunikoval s autorizační centrálou. Zahrnuta je
i služba přefakturace za zvolené období. Kromě akceptace karet
je POS terminál možné využít i k dobíjení mobilních telefonů,
službě cashback, poskytování věrnostních řešení, akceptaci
dárkových karet apod. Využití doplňkových služeb závisí
na odpovídajícím programovém vybavení.

Systém WEBMON dokáže monitorovat provoz výtahů
a v případě nouze vyslat signál a přivolat pomoc. Průběžně
kontroluje stav zařízení, hlásí případné poruchy a upozorňuje
na potřebu údržby. Zjištěná data odesílá na internet, kde jsou
přístupná servisnímu středisku, správci objektu, nájemníkům
apod. WEBMON může zároveň sloužit jako komunikační brána
dalších zabezpečovacích, kontrolních a měřicích systémů
domu.

KO N TA KT

KO N TAKT

BELLPRO, s. r. o.
Antala Staška 276/4, Praha 4
tel.: +420 603 154 454, e-mail: info@bellpro.cz
www.bellpro.cz

Beta Control s. r. o.
Černého 829/58, Brno – Bystrc
tel.: +420 546 223 491, e-mail: obchod@betacontrol.cz
www.betacontrol.cz

DÁLKOVÁ SPRÁVA INTELIGENTNÍCH
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

CONEL SMARTCLUSTER – JEDNODUCHÉ
PROPOJENÍ SÍŤOVÝCH PRVKŮ VPN
TUNELY

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Mobilní routery Conel umožňují dálkovou správu
inteligentních strojů a zařízení. Servisní pracovníci zákazníka
tak nemusejí trávit čas cestováním. Dálková správa probíhá
pomocí VPN tunelů, a je tak chráněna proti vnějším útokům.
Je možné využít širokou škálu komunikačních technologií –
EDGE/UMTS/HSPA+/LTE/CDMA. Pro připojení lze
použít jednu až dvě SIM karty lokálních operátorů anebo
univerzální mezinárodní SIM kartu.

Conel SmartCluster řeší situace, kdy je třeba propojit
zařízení v různých lokálních sítích (LAN) a router bez
veřejné IP adresy. Neřešíte tak problémy spojené se
získáváním pevných veřejných IP adres či privátních APN
od poskytovatele GSM/UMTS/LTE sítě. Conel SmartCluster
zajišťuje zabezpečení sítě a bezpečné propojení jednotlivých
lokálních sítí. Umožňuje snadné propojení zařízení, která
jsou za routery se SIM kartou od různých operátorů. Tedy
i zařízení, která jsou v různých státech a využívají místní
datový tarif bez roamingu.

KO N TA KT

KO N TAKT

Conel s. r. o.
Sokolská 71, Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 020, e-mail: obchod@conel.cz
www.conel.cz

Conel s. r. o.
Sokolská 71, Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 521 020, e-mail: obchod@conel.cz
www.conel.cz
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GX BUILD, GX MUNICIPAL

TELEMETRIE ANALOGOVÝCH
A DIGITÁLNÍCH VELIČIN

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Monitorovací řešení zajišťují komplexní záznam provozu komunální
techniky a stavebních strojů různého typu s možností vazby
na jinou stavební dopravu či kombinovaný vozový park. Sledují
stav provozu, výkony obsluhujícího personálu, práci mechanismu
a přídavných zařízení. Informace dokazují, zda činnost byla
odvedena a vozidla a technika byly použity efektivně. Zpřesní
uživatelům data ve vazbě na ekonomiku i výkaznictví fakturovaných
služeb. Střeží vozidla a stroje před krádeží. Kontrolují práci a jízdy
s vazbou na místa, časy a výkony. Měří a hlídají PHM.

Systém obstará dálkové měření veličin a dálkové ovládání.
Měření veličin a přenos dat probíhá přes internet, a vy tak máte
neustálý přehled. Navíc můžete vše ovládat pomocí telefonu
nebo tabletu. Ušetříte tím spoustu času i nákladů.

KON TA KT

KO N TAKT

GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o.
V Oblouku 114, Čestlice
tel.: +420 225 396 333, e-mail: obchod@gxsolutions.cz
www.gxsolutions.cz

MACRO WEIL spol. s r. o.
Lotyšská 10, Praha 6
tel.: +420 224 317 032, e-mail: office@macroweil.cz
www.macroweil.cz

AUTOMATICKÉ ODEČTY ON-LINE

BM COM – MONITORING
CNG/LPG ZÁSOBNÍKŮ

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Zajistíme pravidelné měření spotřeby plynu, vody, elektřiny
a tepla v reálném čase. Na jejich základě jste schopni
vyhodnocovat, porovnávat a výsledně optimalizovat spotřebu
u jednotlivých objektů – data lze napojit do stávajících IT
systémů. Služba umožní pravidelné odečty i v problematických
a nepřístupných lokalitách; odečty jsou nezávislé na stálém
napájení a konektivitě. Naše řešení je flexibilní, rychle
implementovatelné a včetně nonstop servisu 24/7.

Řešení umožňuje monitorovat stav CNG/LPG v zásobníku,
plánovat plnění zásobníků dle zbývající hladiny CNG/LPG,
předcházet neoprávněným dodávkám, případně je odhalit
a lépe plánovat servis. Služba se skládá ze dvou částí: hardwaru
pro monitoring stavu LPG/CNG v zásobníku a softwaru,
který předkládá ucelený přehled o hladině, plnění, plánování
distribuce atd.

KON TA KT

KO N TAKT

Telemetry Services, s. r. o.
tel.: +420 731 126 967, e-mail: petr.safranek@telemetryservices.cz
www.telemetryservices.cz

BM COM s. r. o.
Pod Lipami 48, Praha 3, kancelář: Vídeňská 340, Vestec
tel.: +420 608 861 023, info@bmcom.cz
www.bmcom.cz
Katalog chytrých řešení
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2

1

Zpráva je přes síť
přeposlána na server,
kde je upravena
do patřičné formy
a připravena k dalšímu
rozeslání.

Uživatel
odešle e-mail
se zprávou,
kterou chce
rozeslat předem
definované
skupině lidí.

3

Zpráva upravená
do podoby SMS je
rozeslána koncovým
příjemcům pomocí
sítě T-Mobile.

SMS
APLIKACE

OSLOVTE POMOCÍ SMS VÁMI VYBRANOU SKUPINU PŘÍJEMCŮ BĚHEM
NĚKOLIKA VTEŘIN. OD MARKETINGOVÝCH ZPRÁV PO SOUTĚŽNÍ.
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SMS ŠKOLNÍ ROZHLAS

SMS SERVER
MOBILCHANGE

Jednoduché a rychlé zasílání informací
školy rodičům SMSkou.

Snadná integrace SMS služeb do
firemních aplikací.

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽE

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Nabízíme aplikaci, která efektivním, rychlým a komfortním
způsobem umožňuje komunikaci školy s rodiči žáků.
Autorizace přihlášených a plnění jednotlivých kanálů je
rovněž v režii školy a jejích učitelů. Samotné plnění kanálů,
a tedy i rozeslání SMS přihlášeným rodičům je možné přes
webový formulář i přes mobilní telefon pomocí jedné SMS.

Pomocí této aplikace umožníte celé vaší síti, všem
informačním systémům (e-mail, CRM, ERP, …)
i uživatelům, využívat SMS zprávy jako další komunikační
kanál. MobilChange zajišťuje veškeré operace spojené
s rozesíláním a příjmem důležitých informačních SMS
(marketingové, upomínkové, …), s věrnostními programy,
SMS soutěžemi, sběrem dat, ale i s krizovými SMS.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Efektivní a rychlá komunikace s rodiči.

Příjem a odesílání SMS zpráv z různých systémů a aplikací.

Snadná a rychlá obsluha pro školu, zlepšení komunikace
a bezpečnosti.

Zpracování přijatých SMS (automatické odpovědi, třídění,
archivace, statistiky atd.).
Jednoduše rozšiřitelný systém, minimální technické
požadavky.
Sledování nákladů na jednotlivce či skupiny.
Možnost práce s platebními SMS (Premium SMS).

KO N TA KT

KO N TAKT

Advanced Telecom Services, s. r. o.
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10
e-mail: info@atspraha.cz
www.atspraha.cz

DATASYS s. r. o.
Jeseniova 2829/20, Praha 3
tel.: +420 225 308 111, e-mail: sales@datasys.cz
www.datasys.cz
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HROMADNÉ ZASÍLÁNÍ
SMS

SMS OPERÁTOR

Zasílání velkého objemu zpráv v krátkém
čase pro informační účely i v krizových
situacích.

Nejkomplexnější řešení SMS komunikace
na trhu, které efektivně, spolehlivě a levně
řeší všechny zákazníkovy potřeby .

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Umožňuje zasílání informačních SMS zpráv a také naléhavých
zpráv obyvatelům města v rámci krizových situací s možností
doplnění automatickým hlasovým voláním skupinám čísel.
Nabízí uzavřený SMS okruh pro hromadnou komunikaci
v rámci úřadu, umí rozesílat SMS na základě lokace mobilního
telefonu – např. oslovení návštěvníků města – a pro účely
sjednání schůzky s úředníkem poskytuje SMS a webové řešení.
Funguje jako reminder schůzek na úřadě či plateb poplatků
a také snižuje náklady na přímou komunikaci s občany, protože
telefonáty nahrazuje SMS zprávami.

Systém umožňuje odesílání a příjem jednotlivých i hromadných
SMS zpráv. Navíc je koncipován jako multiuživatelský, tudíž
nabízí možnost nastavit pro jednotlivé uživatele zcela individuální
přístupová práva. Umožňuje také jednoduchou implementaci
SMS komunikace do jakéhokoli informačního systému či
aplikace uživatele. Tento systém je pro svoji stabilitu a spolehlivost
využíván v rámci krizového řízení, varování a vyrozumění
obyvatelstva (ideální řešení SMS komunikace pro obce, města,
mikroregiony, ORP a kraje). Vytvořené adresáře lze velmi
jednoduše sdílet mezi vybranými uživateli.

SOU H RN B E NE FIT Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Rychlé a jednoduché oslovení občanů.
Snížení rizika škod na zdraví a majetku.
Jednoduchá komunikace s občany. 

Velmi rychlé odesílání i příjem jednotlivých i hromadných
SMS zpráv.
U každé odeslané SMS doručenka, archivace veškeré
komunikace a okamžitý přístup ke statistikám.
Systém umožňuje zcela automatizované vytváření různých
databází, které je možno propojit/sdílet mezi uživateli.
Odesílání SMS přímo z webu, popřípadě jakékoli
aplikace/softwaru.
Žádné investice, resp. vynaložení jiných prvotních nákladů.

KONTA KT

KO N TAKT

GLOBDATA a. s.
Staroměstské nám. 608/10, Praha 1
tel.: +420 267 090 338, e-mail: info@globdata.cz
www.globdata.cz

KONZULTA Brno, a. s.
Veveří 9, Brno
tel.: +420 541 128 531/111, e-mail: info@sms-operator.cz
www.sms-operator.cz
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COMGATE SMS/MMS
BRÁNA

SMS SLUŽBA

Komunikační brána se zasíláním SMS
nebo MMS zpráv vašim zákazníkům.

Ucelené řešení pro obousměrnou SMS
komunikaci se zákazníky.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

ComGate SMS/MMS brána umožňuje oslovení velkého
množství zákazníků v krátkém čase. Brána nabízí
obousměrný tok až statisíců SMS za hodinu. Typickými
způsoby užití jsou informační zprávy o tom, že zboží je
připraveno k odběru, potvrzení platebních transakcí kartou,
informace o pohybech na účtu, o marketingových akcích
nebo slevách. Pro zvlášť vysoké jednorázové objemy
rozesílek zajišťujeme speciální technický servis.

Systém umožňuje rozesílat zákazníkům jednotlivé
i hromadné SMS. Může se jednat o různá upozornění,
připomínky, upomínky, akce, výzvy, slevové kupony, zprávy
z e-shopu atd. SMS lze odesílat buď manuálně, nebo
napojením na informační systém firmy prostřednictvím
jednoduchého API. Dále pak je možné přijímat SMS od
zákazníků – objednávky, rezervace, nejrůznější názory či
odpovědi v rámci realizovaných SMS soutěží podporujících
prodej vašich produktů.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Velké množství oslovených.

Okamžité zefektivnění komunikace se zákazníky.

Rychlá a efektivní komunikace.

Rychlost a spolehlivost doručení.

Zvýšení komfortu pro zákazníky.

 perativnost (např. pneuservis může motivovat k návštěvě
O
před kritickým obdobím, kdy „chtějí přezouvat všichni“).

Obousměrné využití.

Vysoká účinnost (typický příklad – upomínka úhrady
faktury).
 pevnění vztahu se zákazníky (formou gratulace k výročí,
U
zajímavých soutěží, získaní zpětné vazby atd.).

KON TA KT

KO N TAKT

ComGate Payments, a. s.
Jankovcova 1596/14a
Praha 7 – Holešovice

AXIMA, spol. s r. o.
Poděbradova 133, Brno
tel.: +420 541 218 084, e-mail: info@axima-brno.cz
www.sms.sluzba.cz
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2a
1

Váš obsah je
následně promítán na
LED obrazovkách ve
veřejných prostorách.

Ze vzdáleného
místa posíláte
obsah do
privátních nebo
pracovních
zařízení.

2b

V domácnosti
pak přijatý obsah
(např. e-mail,
e-shop, filmy
apod.) jednoduše
spravujete.

MULTIMÉDIA

ŠETŘETE SVŮJ ČAS A NAMÍSTO CESTOVÁNÍ OVLÁDEJTE Z JEDNOHO MÍSTA
VZDÁLENÉ PREZENTACE NEBO SPRAVUJTE FIREMNÍ OBSAH
Z POHODLÍ DOMOVA.
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REKLAMA VE VÝTAHU

EUROPEAN MULTIMEDIA
COMMUNICATION

Informační a reklamní prostor co
nejblíže zákazníkovi.

Sofistikovaná řešení audiokomunikace
a videokomunikace přesně na míru potřeb
a parametrů zákazníků.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Služba umožňuje zobrazování videosekvencí na displeji ve
výtahové kabině v průběhu jízdy výtahu. Ve smyčce může být
zobrazeno několik reklamních spotů.

Můžete vybírat z nabídky dvou produktů. Prvním z nich je
systém „WiDi“ (Wireless Display), který slouží jako výtahový
komunikátor s komunikací založenou na GSM přenosu dat.
Druhým je systém „AWiS“ (Advanced Wireless Solution).
Jedná se o pokročilejší systém komunikace, který umožňuje
rozšířit spektrum zobrazovaných formátů a jejich rozmístění
v několika na sobě nezávislých zónách.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Reklama zacílená na konkrétní skupinu uživatelů.

Efektivní a cílená komunikace.

Vzdálená správa obsahu.

Maximální flexibilita.

Provedení odolné proti vandalům.

Minimální náklady na vývoj komunikace.

Nízké pořizovací náklady.

Možnost rychlé a automatické aktualizace.

Možnost pronájmu reklamního místa/času.

Bezdrátové přenosy dat.
Možnost zobrazení různých formátů.
Možnost vzdáleného řízení z jednoho místa.

KON TA KT

KO N TAKT

Beta Control s. r. o.
Černého 829/58, Brno – Bystrc
tel.: +420 546 223 491, e-mail: obchod@betacontrol.cz
www.betacontrol.cz

European MultiMedia Communication – EMMC, a. s.
Žitavského 496, Praha 5
tel.: +420 605 203 010, e-mail: info@emmc.cz
www.emmc.cz
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SIMAC INFOTAINMENT

KVALITNĚJŠÍ A LEVNĚJŠÍ
INTERNET V ZAHRANIČÍ

Informační a zábavní portál
s multimediálním obsahem do veřejných
prostor včetně lokální WiFi.

Zůstaňte při cestách do zahraničí ve
spojení prostřednictvím internetu bez
smluv a závazků. ComfortWay sníží vaše
náklady až o 90 %.

JAK VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Služba umožňuje cestujícím v dopravních prostředcích,
návštěvníkům hotelů a kaváren či čekajícím u lékaře
zkrátit si čas prohlížením informačního obsahu (o trase,
novinek atd.) a také zábavního obsahu, jako jsou filmy,
hudba, hry, e-knihy, vzdělávací kurzy apod. Je dostupná
z uživatelských zařízení po lokální WiFi. Navíc přináší další
komunikační a obchodní kanál, kde můžete nabízet své
služby, propagovat partnery či sbírat zpětnou vazbu týkající
se kvality služeb.

Kapesní cestovní zařízení ComfortWay je mobilní WiFi
hotspot, který nevyžaduje žádnou aktivaci. Stačí ho zapnout
kdekoli na světě a ihned získáte mobilní širokopásmové
připojení za konkurenční ceny, které nabízejí místní mobilní
operátoři, což vám ušetří drahé roamingové poplatky.
Můžete připojit až osm zařízení najednou. Spolupracujeme
s mobilními operátory po celé Evropě, kteří vám poskytnou
ty nejlepší tarify, jež mají k dispozici.

SOU H RN B E NE FIT Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Platforma pro komunikaci a práci s cestujícími
a návštěvníky.
Zvýšení komfortu uživatelů.
Možnost monetizace služby pomocí reklamy.
Možnost vytváření věrnostních programů, monitorování
chování uživatelů atd.

Předplacená služba, žádné měsíční poplatky a smlouvy.
Ceny dat srovnatelné s tarify místních operátorů.
Možnost dobíjení kreditu kreditní kartou.
Kontrola spotřeby dat přímo ve webovém rozhraní.
Pohodlí a jednoduchost.

KO N TA KT

KO N TAKT

Simac Technik ČR, a. s.
Avenir Business Park, Radlická 740/113c, Praha 5
tel.: +420 283 061 281, fax: +420 283 061 280
www.simac.cz

ComfortWay s. r. o.
Tyršova 1832/7, Praha 2
tel.: +420 733 593 000, e-mail: cz@comfortway.com
www.comfortway.com
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AUTO WIFI

DISTRIBUCE OBSAHU

Řešení poskytující WiFi do vozidel.

Vzdálená distribuce obsahu na monitory,
televize, obrazovky a reklamní plochy.

JA K VÁ M S LU Ž BA P OMŮŽ E

JAK VÁM SLUŽBA P O M ŮŽE

Služba umožní vašim zákazníkům přístup na internet přes
WiFi, čímž zkvalitní váš servis. Případně vám dovolí pracovat
s informacemi, které o sobě zákazník pro získání přístupu
k WiFi vyplní.

Služba umožňuje vzdálenou správu, distribuci a monitoring
obsahu v reklamních médiích. Pomůže vám tak efektivně
a flexibilně reagovat na vaše potřeby, případně požadavky
vašich zákazníků, pokud nabízíte reklamní obsah.

SO U H RN B E NE FI T Ů

SO UHRN B E N E FI T Ů

Lepší servis zákazníkům.

Jednoduché nasazení řešení.

Získání informací o zákaznících.

Příjemné uživatelské rozhraní.

Prostor pro nabídku dalších služeb.

Šetří čas a energii.
Umožňuje velice efektivně a flexibilně měnit obsah
v podstatě on-line.

KON TA KT

KO N TAKT

BM COM s. r. o.
Pod Lipami 48, Praha 3, kancelář: Vídeňská 340, Vestec
tel.: +420 608 861 023 (David Mansfeld), e-mail: info@bmcom.cz
www.bmcom.cz

BM COM s. r. o.
Pod Lipami 48, Praha 3, kancelář: Vídeňská 340, Vestec
tel.: +420 608 861 023 (David Mansfeld), e-mail: info@bmcom.cz
www.bmcom.cz
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Více informací
Zákaznické centrum T-Mobile:
4603 (ze sítě T-Mobile), +420 603 603 603
e-mail: partnership@t-mobile.cz
internet: t-mobile.cz/partnership
Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná společností T-Mobile Czech Republic a.s. Za správnost informací a údajů
o partnerských řešeních odpovídají partneři. Uzávěrka katalogu byla 1. 12. 2015. Změny v aplikacích, rozsahu nabídky a v uvedených kontaktech
na partnery jsou vyhrazeny.
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