
TECHNOLÓGIE  
PRE BEZPEČNÉ MESTÁ

RIADENIE A SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSÔB



ZABEZPEČENIE MAJETKU

Technológia pre zabezpečenie vnútorných a vonkajších priesto-
rov v objekte. Bezdrôtové systémy s video verifikáciou poplachu, 
ktoré umožňujú na diaľku zistiť či poplach spôsobil zlodej alebo 
sa jednalo o inú príčinu napríklad zver. Ideálne aj pre vonkajšie 
a opustené areály bez prívodu elektrickej energie (stavenisko, 
skládky, neobývané priestory a pod.) 

RIADENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

Komplexný systém pre monitorovanie a riadenie verejného osvet-
lenia. Spínanie osvetlenia podľa nastavených časov, snímanie  
jednotlivých fáz, meranie spotreby a monitorovanie vstupov do 
rozvádzačov. Upozornenie na kritické stavy.

RIADENIE DODÁVOK 
TEPLA A VODY

Meranie spotreby energie a tepla – komunikačné zariadenie pre 
pripojenie meracích zariadení s pulzným výstupom napr. elektro-
mery, merače spotreby vody a prenos dát k ďalšiemu spracovaniu.

ZAISTENIE OCHRANY A BEZPEČNOSTI 
OSÔB VO VNÚTRI BUDOV

Riešenie pre inštitúcie, kde hrozí napadnutie personálu (nemoc- 
nice, školy, úrady) alebo pre inštitúcie zaisťujúce starostlivosť  
(domovy pre seniori, domy s opatrovateľskou službou a ďalšie). Po 
stlačení prenosného tlačidla alebo bezdrôtového tlačidla s pevnou 
inštaláciou sú poplachy posielané buď na dispečing s nepretržitou 
prevádzkou, alebo prostredníctvom aplikácie do mobilných telefó-
nov a počítačov určených osôb.

SLEDOVANIE POHYBU STRÁŽNIKOV,  
KOMUNÁLNYCH PRACOVNÍKOV  
ALEBO TECHNIKY

Prehľad o pohybe osôb a to aj 18 mesiacov spätne. Zobrazenie 
trasy a aktuálnej polohy v mapách. Kontrola obchôdzok. Kontro-
la práce zamestnancov technických služieb. Stráženie obecného 
majetku (kosačiek, vozov komunálnej techniky a ďalších).

VYBAVENIE VOZIDIEL MESTSKEJ POLÍCIE 
ALEBO REFERENTSKÝCH VOZIDIEL

Prehľad o jazdách vozidiel, kto, kedy, kde a kam ide, zobrazenie 
dát spätne. Identifikácia vodiča vo vozidlách pomocou čipu. Auto-
matická tvorba knihy jázd. Analýza štýlu jazdy vodiča pre zlepšenie 
chovania vodiča za volantom. Vymedzenie zón pre pohyb vozidiel 
a posielanie upozornenia o opustení nastavenej zóny. Okamžité 
informácie o krádeži vozidla, nehode na parkovisku, havárií vozidla 
a inom priebehu. Imobilizácia vozidla.

RIADENIE KOMUNÁLNEJ TECHNIKY

Prehľad celodennej prevádzky vozidiel od traktorov s nadstavba-
mi po špecializované vozidlá diaľničnej údržby. Kontrola akejkoľ-
vek činnosti vozidla, stroje alebo nadstavby (zametal, nezametal, 
prechádzal). Záznam aktivity, miesta pohybu, presného času  
a prejdenej vzdialenosti. Spätné prehranie a overenie činnosti.

PREHĽAD PRODUKTOV A SLUŽIEB  
PRE MESTÁ

TECHNOLÓGIE  
PRE MONITOROVACIE CENTRÁ

Hardware a software pre vybudovanie dispečingu pre príjem správ 
z monitorovaných stacionárnych a pohyblivých objektov a vozidiel. 
Rýchle a bezpečné spracovanie dát a jednoduchá a prehľadná  
definícia. Automatické odosielanie informácií vybraným užívateľom.

Rýchlosť
DIAĽKOVÁ KONFIGURÁCIA 

UPGRADE  
A DIAGNOSTIKA

Spoľahlivosť
SERVIS  

TECHNOLÓGIÍ  
A PORADENSTVO

24 hodín
24/7/365

PREVÁDZKOVÝ DOHĽAD  
NAD FUNGOVANÍM

ZAISTENIE OCHRANY A BEZPEČNOSŤ 
OSÔB VO VOĽNOM PRIESTRANSTVE

Ochrana osôb, ktoré sa pohybujú v teréne, v rizikovom prostredí 
alebo môžu potrebovať akútnu pomoc. Hodinky, ktoré vedia na 
vyžiadanie posielať GPS polohy, detekovať krízové stavy, privolať 
pomoc stlačením tlačidla SOS, telefonovať a aktivovať vzdialený 
monitoring prostredia.



Sme dcérskou spoločnosťou NAM system, a.s., významného a rešpektovaného českého výrobcu hardwarových a soft-
warových riešení monitorovacích technológií. NAM system pôsobí na trhu už od roku 1990 a zameriava sa predovšetkým 
na bezpečnostné aplikácie.
V priebehu 27 rokov sa stal sa stal jedným z najväčších dodávateľov GPS monitorovacích riešení, komunikátorov a pul-
tov centrálnej ochrany v Českej a Slovenskej republike. Produkty a služby NAM Slovakia sú vysoko kvalitné a v súlade 
s celosvetovými štandardmi.
Systémy nie len vyvíjame, ale aj sami vyrábame – z tohto dôvodu dokážeme reagovať na špecifické potreby našich zá-
kazníkov aj na potreby trhu.

NAM Slovakia s.r.o.
Tradícia 27 rokov výroby a vývoja technológií

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, www.onisystem.sk
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Testovanie Dodávky zariadenia


