
Systém pre privolanie pomoci, zaistenie bezpečia osôb  
a evidenciu práce zamestnancov

HelpCare
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HelpCare je spoľahlivá technológia pre monitorovanie osôb a evidenciu činností. Nech už sa sledovaná osoba pohybuje vo vnútorných 
alebo vo vonkajších priestoroch, môže si v prípade ohrozenia života alebo vzniku inej obmedzujúcej situácie privolať pomoc. Zamest-
návateľ má zároveň prehlaď, k akým situáciám došlo, kedy sa stali a kto a akým spôsobom ich vyriešil.

RÝCHLE PRIVOLANIE POMOCI
A ZAISTENIE SLUŽIEB

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU HELPCARE

Možnosť definície rôznych druhov
informácii o užívateľovi zariadenia

Personál navzájom vidí vznik poplachu,
kto ho odbavil a k čomu došlo

Bezpečnosť mobilnej a webovej
aplikácie a posielanie dát

Jednoduchá administrácia zariadenia, sledo-
vaných osôb a objektov vo webovom portáli

Nízke náklady na obstaranie

Rýchla a jednoduchá inštalácia

Pripojenie neobmedzeného počtu
zariadení do systému

Bezdrôtové riešenie s možnosťou lokalizácie 
zariadenia podľa budovy alebo podľa GPS

29.01.19 10:45:37

30.01.19 10:46:51

31.01.19 14:34:37

Pád na chodbe

 Asistencia

 Pád v sprche

 Pád v kúpeľni

30.01.19 14:46:51

29.01.19 10:46:51

28.01.19 08:15:20

31.01.19 14:34:50

30.01.19 14:47:51

30.01.19 10:47:51

29.01.19 10:47:51

28.01.19 08:15:50

RIEŠTE SITUÁCIU OKAMŽITE, KEĎ VZNIKNE

ZAISTENIE STAROSTLIVOSTI
A PRIVOLANIE POMOCI PRE
SENIOROV A PACIENTOV

PRIVOLANIE POMOCI U
OSÔB POHYBUJÚCICH SA
VONKU

RIEŠENIE PRE ZAISTENIE
UPRATOVANIA OBJEKTU

EVIDENCIA A KONTROLA
VYKONANÝCH ČINNOSTÍ

PRIVOLANIE POMOCI V
PRÍPADE OHROZUJÚCEJ
SITUÁCIE

AKO HELPCARE FUNGUJE

PRIJÍMAČ REGGAE
PRENOSNÉ SOS 

TLAČIDLO

NAM SLOVAKIA
CLOUD SOLUTION

WEBOVÁ APLIKÁCIA
PRE NASTAVENIE NA MIERU

MOBILNÁ APLIKÁCIA
PRE OŠETRUJÚCI PERSONÁL

BEZDRÔTOVÉ VNÚTORNÉ 
TLAČIDLÁ A ZARIADENIA

VO VNÚTRI BUDOV VONKU

ZARIADENIA PRE STRÁŽENIE 
OPUSTENIA PRIESTORU
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Privolanie pomoci 
v prípade ohrozujúcej situácie

Agresivita v spoločnosti rastie a v mnohých inštitúciách sú zamestnanci stále častejšie slovne alebo fyzicky napádaní a ohrozo-
vaní na zdraví alebo aj živote. Vo väčšine prípadov majú inštitúcie k dispozícii vlastnú ochranku. Zamestnanci však ale nie sú 
schopní ju privolať telefónom, pretože sa boja, aby agresora ešte viac nevyprovokovali k útoku. 
V systéme HelpCare stačí len stlačiť prenosné alebo pevne zabudované bezdrôtové tlačidlo. Ostraha objektu alebo aj ďalší 
poverení zamestnanci okamžite v mobilnej aplikácii vidia, kto tlačidlo stlačil a v akej oblasti sa nachádza. Informácie o tom, že 
akciu prevzal a rieši konkrétny pracovník, je v mobilnej aplikácii HelpCare okamžite k dispozícii aj ostatným členom ochranky.

STLAČENÍM TLAČIDLA PRIVOLÁTE POMOC RÝCHLEJŠIE:
 Privolanie ochranky v prípade obáv z ohrozenia alebo napadnutia
 Upozornenie ochranky na podozrivé osoby, na ktoré sa majú zamerať a sledovať ich 

FASTER  

REACTIONS TO 

THREATENING 

SITUATIONS

RÝCHLEJŠIE  

RIEŠENIE  

OHROZUJÚCE 

SITUÁCIE

Ochrana proti agresív-
nym pacientom a väč-
šinou aj pod vplyvom 
alkoholu.

Predchádzanie šika-
novaniu alebo útokom 
na učiteľa, zabránenie 
neoprávneným osobám, 
aby sa pohybovali v 
školskom areály.

Privolanie pomoci pri 
napadnutí a upozorne-
nie ochranky na nepris-
pôsobivých zákazníkov 
a zlodejov.

Slovné alebo fyzické 
útoky na úradníkov od 
nespokojných občanov.

Riziko napadnutia
personálu agresívnymi
hosťami alebo upozor-
nenie na zlodeja.

Nemocnice Škola Nákupné centrum Úrad Hotel

MOŽNOSTI POUŽITIA:

V krízových situáciách 
nie je čas telefonovať 
alebo ísť niekam pre 
pomoc.

Agresivita útočníka
rastie.

Stlačenie tlačidla  
vo vrecku alebo pod  
stolom je oveľa rýchlejšie.
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VÝHODY PRE OBSLUHUJÚCI PERSONÁL:

Poplachy chodia na mo-
bilné telefóny určených 
pracovníkov v určených 
časoch.  Zamestnanci 
nemusia byť na dispečingu, 
ale môžu sa voľne pohybo-
vať po budove.

Všetky poverené zdravotné 
sestry alebo opatrovateľky 
vidia, že k poplachu došlo 
a či a kedy ich niekto začal 
riešiť.

Vedúci dispečingu alebo 
hlavná sestra má prehľad
o tom, čo sa behom  
určitého obdobia udialo,  
kto to riešil a ako to vyriešil.

V mobile sú informácie  
o tiesňových zariadeniach –     
kto je ich vlastníkom a kde 
sa užívateľ nachádza.

Zaistenie starostlivosti a privolanie pomoci  
v domovoch s opatrovateľskou službou  
a v nemocniciach

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

 Privolanie pomoci z dôvodu nevoľnosti, pádu, zdravotnej indispozície
 Privolanie služby z dôvodu potreby asistencie
 Ochrana proti agresívnym osobám
 Privolanie pomoci pri vzniku požiaru
 Informácie o úniku vody, vytopenie priestoru (napr. v prípade vytopenia kúpeľne) 

HelpCare je ideálny systém pre zaistenie starostlivosti o seniorov alebo pacientov. Pokiaľ sa môžu monitorované 
osoby voľne pohybovať po budove, sú pre nich vhodné prenosné tiesňové tlačidlá. Pokiaľ sa monitorované osoby 
pohybujú v rámci svojej izby, využijú bezdrôtové tiesňové tlačidlá alebo tlakové lišty. Všetky zariadenia sa vo webovom 
portáli HelpCare označia menom sledovanej osoby a doplnia o upresňujúce údaje (zdravotný stav, podávané lieky, 
fotografie osoby a ďalšie). 
V prípade, že strážená osoba spadne, je jej nevoľno alebo sa cíti v nebezpečí, stačí aby len stlačila tiesňové tlačidlo 
alebo zatlačila na tlakovú lištu. Stlačenie tlačidla sa okamžite zobrazí ako poplach vo všetkých mobilných aplikáciách 
osôb, ktoré majú aktuálne službu. Zdravotné sestry a opatrovateľky si môžu zobraziť upresňujúce údaje a potvrde-
ním prevzatia poplachu v aplikácii môžu informovať ostatní personál, že situáciu riešia. Po skončení poplachu doplní 
informácie o spôsobe riešenia situácie. Majú tak neustály prehľad o tom, čo sa na oddelení deje, a pritom sa môžu 
pohybovať mimo dispečing a sesterňu.

PRIVOLANIA 

OPATROVA-

TELIEK ALEBO 

ZDRAVOTNÝCH  

SESTIER  

STLAČENÍM   

TLAČIDLA
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HelpCare je vhodným nástrojom aj pre firmy, ktoré poskytujú služby starším ľuďom lebo osobám so zdravotným  
obmedzením. Ich klienti buď žijú sami, alebo chodia sami von a existuje riziko, že u nich môžu vzniknúť náhle zdravotné  
problémy, alebo majú strach z napadnutia. Pre zaistenie rýchlej prvej pomoci vonku je pre nich vhodné prenosné SOS 
tlačidlo. V prípade, že sa klient ocitne v núdzi, môže si stlačením SOS tlačidla privolať pomoc. Informácie o vzniknutom 
poplachu, majiteľovi tlačidla a jeho posledná GPS poloha sa behom niekoľkých sekúnd zobrazí v mobilných apliká-
ciách určených osôb. Po prevzatí poplachu je možné zavolať ohrozenej osobe priamo do hodiniek. Podľa zistených 
informácii je možné určiť, či je nutné volať rýchlu záchrannú službu alebo políciu, alebo stačí dohľadať monitorovanú 
osobu podľa GPS súradníc.

ŽIADOSŤ 

O POMOC 

STLAČENÍM 

SOS TLAČIDLA

Zobrazenie poslednej GPS polohy 
monitorovanej osoby v mape

Privolanie si pomoci  
pri osobách pohybujúcich sa vonku

Pomoc zamest-
nancom s rizikom 

napadnutia
Privolanie pomoci

seniorov

Privolanie pomoci 
osobami so zdravot-

ným obmedzením

MOŽNOSTI RIEŠENIA:

1 2 3 4

Stlačenie 
SOS tlačidla je pre 
seniora rýchle 
a jednoduché.

SOS zariadenie po-
šle dáta o poslednej 
známej polohe klien-
ta. Viete, kde je.

SOS zariadenie 
umožňuje obojstran-
nú hlasovú komu-
nikáciu. Môžete tak 
overiť, ako veľmi je 
situácia závažná.

Môžete na mies-
to poslať políciu, 
záchrannú službu 
alebo ísť na pomoc 
sami.

 VÝHODY POUŽÍVANIA:

 Privolanie pomoci vonku z dôvodu nevoľnosti, pádu, zdravotnej indispozície
 Privolanie pomoci vonku kvôli strachu z napadnutia alebo krádeže
 V prípade potreby je možná lokalizácia klienta ošetrujúcim personálom

AKO TO FUNGUJE:

Informácie o stlačení tlačidla a obsluha mobilnej aplikácie funguje rovnako ako  
pri tiesňových tlačidlách používaných vo vnútri budovy (viď strana 4). Výhodou je,  
že pokiaľ senior stlačí tlačidlo SOS, môže mu personál do zariadenia zavolať a overiť si,  
čo sa deje, a zároveň pozná poslednú známu polohu, ktorú zariadenie poslalo.
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Evidencia a kontrola 
činností opatrovateľskej služby

Seniori alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktorí chcú čo najdlhšie zostať vo svojom domácom prostredí,  
potrebujú pre svoj každodenný život zaistiť radu služieb. Nech už sa jedná o upratanie, nákup alebo pomoc pri zvládaní
bežných denných činností, často sa nemôžu obrátiť na svojich najbližších, a preto kontaktujú opatrovateľskú službu. 

HelpCare umožňuje evidovať, kedy opatrovateľka seniora navštívila a čo konkrétne v danej dobe urobila. Stačí len po 
ukončení činnosti načítať konkrétny NFC čip mobilným telefónom so spustenou aplikáciou HelpCare.

DÔKAZY PRE 

REKLAMÁCIU 

POSKYTNUTÝCH 

SLUŽIEB

Evidencia uskutočnených činností

NFC čipy sa dajú pomenovať akokoľvek (nákup, podanie jedla, osobná hygiena, upratovanie a údržba domácnosti, pranie  
a žehlenie, doprovod na spoločenskú akciu a ďalšie).

Aplikácia HelpCare
NFC čip s konkrétne
pomenovanou čin- 
nosťou načíta a odo-
šle na server  
ku spracovaniu.

NFC čipy pomeno-
vané podľa kon-
krétnych činností sú 
nalepené v mieste, 
kde senior býva.

Vo webovom portály
HelpCare možno
zobraziť evidenciu,
kto, kedy a akú
konkrétnu činnosť
vykonal.

Opatrovateľka po 
skončení práce
priloží k NFC čipu
mobil s aplikáciou
HelpCare.

 HELPCARE
 HELPCARE

1 2 3 4

MOŽNOSTI POUŽITIA:

 Monitorovanie priebehu práce a evidencia činností zamestnanca  
 opatrovateľskej služby

 Podklady pre vyúčtovanie poskytnutých služieb
 Podklady pre následnú kontrolu činností
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PRIVOLANIE 

UPRATOVACEJ 

SLUŽBY, 

EVIDENCIA  

VYKONANÉHO 

UPRATOVANIA

Stisk tlačidla sa 
zobrazí v mobilných 
aplikáciách  
upratovacej služby.

V jednotlivých obcho- 
doch alebo v odde-
leniach nemocníc sú 
umiestnené tlačidlá.

Personál upratovacej 
služby zistí na mieste, 
čo je treba.

Personál stisne
tlačidlo.

 HELPCARE

NFC čipy sa dajú pome-
novať akokoľvek (uprato-
vanie chodby, upratovanie 
toaliet, doplnenie hygie-
nických potrieb, umytie 
okien a ďalšie), a to i 
podľa konkrétnych miest-
ností, poschodí alebo 
budov.

Riešenie pre zaistenie a evidenciu 
upratovania v objekte

 VÝHODY POUŽÍVANIA:

 Privolanie upratovacej služby, kedykoľvek je to potrebné
 Evidencia upratovania a jednotlivých vykonaných činností
 Podklady pre riešenie prípadných sporov pri reklamácii

Evidencia uskutočnených činností

Okamžité privolanie upratovacej služby

VHODNÉ PRE:
 Obchodné centrá
 Nemocnice a zdravot- 

 nícke zariadenia

V zariadeniach, kde sa pohybuje veľké množstvo osôb, je nutné neustále udržiavať poriadok a dodržovať hygienické 
predpisy pre prevádzku. Nedokonale vykonané upratovanie, chýbajúce hygienické prostriedky na toaletách a v umy-
várňach a plné koše s odpadkami vadí tak ako návštevníkom, tak aj personálu. Upratovanie sa väčšinou vykonáva  
v nočných hodinách, keď je zariadenie pre verejnosť zatvorené. Často ale dochádza k situáciám, kedy je nutné privolať 
upratovaciu službu okamžite, za plnej prevádzky. HelpCare umožňuje nie len evidovať, aké činnosti, kedy a kým boli 
zaistené, ale i okamžite privolať upratovaciu službu v prípadoch, kedy je to potrebné.

Aplikácia HelpCare 
načíta NFC čip
s konkrétnou pome-
novanou činnosťou.

Kontrolný NFC čip
je nalepený v mieste 
výkonu práce.

Na portáli HelpCare 
možno zobraziť evi-
denciu, konkrétnej 
činnosti.

Upratovačka po 
skončení práce prilo-
ží k NFC čipu mobil
s aplikáciou Help-
Care.

 HELPCARE
 HELPCARE

1 2 3 4

5 6 7 8
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ZARIADENIE PRE POUŽITIE VO VNÚTRI BUDOV
Hlavným prvkom sú prijímače REGGAE a tiesňové zariadenie v rôznych vyhotoveniach.
Poplachové správy sa posielajú do mobilných telefónov a počítačov vybraných osôb. Môžete si nastaviť rôzne osoby v rôzne 
dni aj hodiny podľa toho, kedy majú akurát službu.

 3 samostatne definovateľné tlačidlá pre rôzne udalosti  
 (napr. potreba ísť na toaletu, ohrozenie života,  
 podanie jedla)

 Pre pevnú (fixnú) inštaláciu, dosah retiazky od miesta  
 uchytenia až 1,2 m

Pevné tiesňové tlačidlo s tiahlom

 Odolné proti stekajúcej vode 
 Zvuková signalizácia stlačenia 
 Pre pevnú (fixnú) inštaláciu
 Dĺžka retiazky je 2 m  

 a dá sa ľubovoľne skrátiť podľa potreby
 Pre poslanie poplachu stačí za retiazku potiahnuť

Pevné tiesňové tlačidlo s držiakom

Prenosné osobné tiesňové tlačidlo

 2 druhy - s jedným alebo dvoma tlačidlami 
 Pri dvoch tlačidlách sa dá každé nastaviť na inú udalosť 
 Bezpečnostná krytka, vhodné pre nosenie vo vrecku
 Jednoduchá manipulácia
 Dá sa zavrieť, aby nedochádzalo k stlačeniu tlačidla,  

 keď nie je potreba

Prenosné tiesňové tlačidlo / hodinky

 Odolné proti vode  
 (mytie rúk, riadu)

 Určené pre trvalé nosenie na ruke

Pevné tiesňové tlačidlo

 Odolné proti stekajúcej vode  
 (vhodné pre kúpeľne a toalety) 

 Zvuková signalizácia stisnutia 
 Pre pevnú (fixnú) inštaláciu

SPOĽAHLIVÉ VNÚTORNÉ  
AJ VONKAJŠIE RIEŠENIE

Tiesňové tlačidlo pre skrytú montáž

 Určené pre montáž pod stôl
 Slúži pre privolanie pomoci v prípade  

 ohrozenia užívateľa
 Ergonomický design, nenápadné prevedenie,  

 je nemožné ho omylom stlačiť napr. kolenom
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ZARIADENIE PRE POUŽITIE VONKU
Sú určené pre osoby, ktoré sa sami pohybujú vonku  
a chcú mať istotu, že si môžu privolať pomoc, pokiaľ by 
sa niečo stalo. Zariadenie vie posielať GPS polohy, privo-
lať pomoc a telefonovať. V mobilnej aplikácii sa v mape 
zobrazí, kde klient je, a môžete mu buď zavolať záchrannú 
službu alebo ísť pomôcť sám.

Zariadenie pre detekciu požiaru

Zariadenie pre detekciu úniku vody

 Bezdrôtový požiarny detektor
 Pri spustení poplachu zvuková signalizácia

 Reaguje na vodu aj iné kvapaliny a predchádza  
 škodám napr. vytopenie kúpeľne

 Poplach sa spustí, akonáhle sa jeho kontaktné body  
 dostanú do styku s vodou

Prijímač REGGAE

 Príjem a prenos dát
 z bezdrôtových zariadení do aplikácie HelpCare

 Dosah príjmu 200 m v otvorenom priestore

Prenosné SOS tlačidlo

 Dlhá výdrž batérie 
 GPS lokalizácia
 Odolné proti vode 
 Možnosť použiť ako mobilný telefón

ZARIADENIE PRE POUŽITIE  
VO VNÚTRI AJ VONKU
Slúži najmä pre evidenciu práce personálu domova pre se-
niorov. Každý NFC čip možno pomenovať podľa činnosti, 
ktorá sa často opakuje. Pokiaľ personál konkrétnu činnosť 
vykoná, stačí priložiť mobilný telefón k pomenovanému NFC 
čipu a v aplikácii sa zaznamená, kedy a kde sa tak stalo.

NFC čipy

 Jednoduché umiestnenie čipov nalepením  
 alebo prišraubovaním, snímanie čipov mobilnou  
 aplikáciou

 Vode odolné

Zariadenie pre stráženie opustenia pries-
toru

 Vode odolné
 Detekčné čipy možno zašiť do oblečenia alebo obuvi,  

 môžu sa prať v pračke.
 Možno nastaviť, v akej vzdialenosti od dverí chcete  

 poslať upozornenie na pohyb monitorovanej osoby
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JEDNODUCHÉ VYBAVENIE POPLACHOV  
POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

Mobilná aplikácia poskytuje súhrnný prehlaď o tiesňových stavoch. Umožňuje rýchle vybaviť poplachy a vkladať komentár  
o tom, čo sa stalo. Pri vzniku poplachu dôjde ku zvukovej a vibračnej signalizácii, a to i pri zapnutom úspornom režime  
mobilného telefónu.

Potvrdenie prevzatia 
poplachu

Základné informácie  
o užívateľovi zariadenia

Detailné informácie  
o užívateľovi zariadenia

Zobrazenie ďalších  
dostupných funkcií použitého 

zariadenia (lokalizácia,  
tel. hovor a ďalšie)

Zobrazenie GPS polohy  
v mape (iba prenosné  

SOS tlačidlo)

Zobrazenie aktuálneho 
poplachu

Komentár 
k riešenému poplachu

Zoznam vyriešených  
poplachov behom  
zvoleného obdobia

meno  
monitorované 
osoby

meno 
personálu, 
ktorý má 
službu

29.01.19 10:45:37 29.01.19 10:45:47

29.01.19 10:45:37

informácie
o všetkých
zariadeniach,
ktoré monito-
rovaná osoba
používa,
a ktoré z nich
konkrétne
stlačila

30.01.19 10:46:51

31.01.19 14:34:37

Pád na chodbe

Asistencia

Pád v sprche

Pád v kúpeľni

30.01.19 14:46:51

29.01.19 10:46:51

28.01.19 08:15:20

31.01.19 14:34:50

30.01.19 14:47:51

30.01.19 10:47:51

29.01.19 10:47:51

28.01.19 08:15:50



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE OBJEKTU,
ZARIADENÍ A UŽIVATEĽA, ZÁZNAM AKTIVÍT

Webový portál slúži pre nastavenie systému HelpCare podľa potrieb miesta, kde sa bude používať. Definuje sa v ňom, komu 
patrí konkrétne tlačidlo alebo zariadenie, doplňujú sa informácie o klientovi, (napríklad upresnenie zdravotného stavu a me-
dikácie) alebo o sledovanom objekte (napríklad kde sa nachádza konkrétna obchodná jednotka, kontakty na zodpovedné 
osoby, atď.). Slúži k administrácii užívateľov (prístup pre ošetrujúci personál alebo manažérsky prístup) a nastavenie, v aké 
pracovné dni a od kedy do kedy majú chodiť správy a komu sa v mobilnej aplikácii zobrazia.
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Editácia informácii o seniorovi – priradenie používaných zariadení

Výpis všetkých udalostí, ku ktorým počas zvoleného obdobia došlo. 
Dá sa filtrovať podľa konkrétneho klienta alebo ošetrujúceho personálu, ktorý poplach riešil

31.01.19 14:34:37

01.02.19 10:34:37

02.02.19 14:34:37

31.01.19 10:46:57

31.08.18 08:46:50

30.01.19 14:46:51

29.01.19 14:45:41

29.01.19 10:45:37

28.01.19 14:45:35

28.01.19 09:44:17

31.01.19 14:34:50

01.02.19 10:35:37

31.01.19 10:47:57

31.01.19 08:47:30

30.01.19 14:47:51

29.01.19 14:46:21

29.01.19 10:45:47

28.01.19 14:45:45

28.01.19 09:44:37

31.01.19 10:57:57

31.01.19 08:57:30

30.01.19 14:52:51

29.01.19 14:56:21

29.01.19 10:55:47

28.01.19 14:55:45

28.01.19 09:54:37

Renata Fricová

Marta Kozáková

Marta Kozáková

Renata Fricová

Renata Fricová

Marta Kozáková

Marta Kozáková

Pád na chodbe

Pád v sprche

Asistencia

Nevoľnost na chodbe

Nevoľnosť – sprevádzat...

Pád v kúpeľni

Neschopnosť vstať z to...

Marta Kozáková

Marta KozákováRichard Zmeko

Andrej Szabo

Renata Fricová

Marta Kozáková

Marta Kozáková

Renata Fricová

Renata Fricová

Marta Kozáková

Marta Kozáková

Anna Novotná

Karol Pellar

Miriam Čižová

Anna Novotná

Anna Novotná

Anna Novotná

Richard Zmeko

Andrej Szabo

Prenosné osobné tlačidlo, budova A

Prenosné osobné tlačidlo, budova A

Pevné tlačidlo, kúpelna, budova B

Prenosné osobné tlačidlo, budova A

Pevné tlačidlo, kúpelna, budova B

Prenosné osobné tlačidlo, budova A

Prenosné osobné tlačidlo, budova A

Pevné tlačidlo, kúpelna, budova B

Pevné tlačidlo, toaleta, budova B

Pevné tlačidlo, toaleta, budova B



NAM Slovakia - tradícia výroby a vývoja technológií

Sme dcérskou spoločnosťou NAM system, a.s., významného a rešpektovaného českého výrobcu hardwarových a softwarových rie-
šení monitorovacích technológií. Od roku 1990 sa stal jedným z najväčších dodávateľov GPS monitorovacích riešení, komunikátorov 
a pultov centrálnej ochrany v Českej a Slovenskej republike. Produkty a služby NAM Slovakia sú vysoko kvalitné a v súlade s celo-
svetovými štandardmi. Systémy nie len vyvíjame, ale aj sami vyrábame – z tohto dôvodu dokážeme reagovať na špecifické potreby 
našich zákazníkov aj na potreby trhu.

NAM Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica,  
Slovenská republika
Tel.: (+421) 048/611 22 66, E-mail: info@nam.sk
www.nam.sk

Ďalšie riešenia, ktoré vám môžeme ponúknuť:

TECHNOLÓGIE PRE STRÁŽENIE  
TOVARU A MAJETKU
Hardware a software pre stráženie vecí proti krádeži. GPS tra-
cker stačí umiestniť do majetku, ktorý potrebujete zabezpečiť, 
a v prípade, že zaznamená pohyb, pošle upozornenie, že sa  
s objektom niečo deje. Pokiaľ zlodej vec odcudzí, stačí sa po-
zrieť do mobilnej aplikácie, kde v mape uvidíte, kde sa s ňou 
práve pohybuje.

TECHNOLÓGIE PRE  
MONITOROVACIE CENTRÁ
Hardware, software a služby pre dohľadové a poplachové pri-
jímacie centrá. Spracovanie a vizualizácia poplachových správ 
zo všetkých bežne dostupných zabezpečovacích a požiarnych 
systémov, vozidiel a technológií. Integrovaný systém nahráva-
nia hovorov. Technológia spĺňa normu EN 50518-2.

TECHNOLÓGIE PRE  
MONITOROVANIE VOZIDIEL
Prehlaď o jazdách vozidiel, kto, kedy, odkiaľ a kam ide, zobra- 
zenie dát aj spätne. Identifikácia vodiča vo vozidlách pomocou 
čipu. Automatická tvorba knihy jázd. Analýza štýlu jazdy vodiča 
pre zlepšenie chovania vodiča za volantom. Vymedzenie zón 
pre pohyb vozidiel a posielanie upozornení o opustení nasta-
venej zóny. Okamžité informácie o krádeži vozidla, nehode na 
parkovisku, havárii vozidla a jej priebehu. Imobilizácia vozidla.

KOMUNIKÁTORY PRE  
BEZPEČNOSTNÉ APLIKÁCIE
Technológie pre pripojenie zabezpečovacích ústrední. Zaisťuje
rýchly a bezpečný prenos informácií z ústredne stráženého 
objektu na dispečing pultu centralizovanej ochrany. Jedná sa  
o riešenie pre všetky komunikačné trasy a všetky typy objektov. 
Zariadenie spĺňajú bezpečnostné normy a sú schválené Hasič- 
ským záchranným zborom.


