TECHNOLOGIE
PRO BEZPEČNÁ MĚSTA
ŘÍZENÍ A SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU
BEZPEČNOST A OCHRANA OSOB

PŘEHLED PRODUKTŮ A SLUŽEB
PRO MĚSTA

ZABEZPEČENÍ MAJETKU

ŘÍZENÍ KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

Technologie pro zabezpečení vnitřních a venkovních prostor
v objektech. Bezdrátové systémy s video verifikací poplachu,
které umožňují na dálku zjistit zda poplach způsobil zloděj nebo
se jednalo o jinou příčinu například zvěř. Ideální i pro venkovní
a opuštěné areály bez přívodu elektrické energie (staveniště,
skládky, neobydlené prostory apod.).

Přehled celodenního provozu vozidel od traktorů s nástavbami po
specializovaná vozidla silniční údržby. Kontrola jakékoliv činnosti
vozidla, stroje nebo nástavby (zametal, nezametal, přejížděl). Záznam aktivity, místa pohybu, přesného času a ujeté vzdálenosti.
Zpětné přehrání a ověření činnosti.

VYBAVENÍ VOZIDEL MĚSTSKÉ POLICIE
NEBO REFERENTSKÝCH VOZIDEL

ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Komplexní systém pro monitorování a řízení veřejného osvětlení. Spínání osvětlení podle nastavených časů, snímání jednotlivých fází, měření spotřeby a monitorování vstupů do rozvaděčů.
Upozornění na kritické stavy.

TECHNOLOGIE
PRO MONITOROVACÍ CENTRA
Hardware a software pro vybudování dispečinku pro příjem zpráv
z monitorovaných stacionárních a pohyblivých objektů a vozidel.
Rychlé a bezpečné zpracování příchozích dat a snadná a přehledná
definice. Automatické odesílání informací vybraným uživatelům.

24 hodin
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24/7/365
PROVOZNÍ DOHLED
NAD FUNGOVÁNÍM

SERVIS
TECHNOLOGIÍ
A PORADENSTVÍ

DÁLKOVÁ KONFIGURACE,
UPGRADE
A DIAGNOSTIKA

ŘÍZENÍ DODÁVEK
TEPLA A VODY

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI
OSOB UVNITŘ BUDOV

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI
OSOB VE VOLNÉM PROSTRANSTVÍ

Měření spotřeby energií a tepla - komunikační zařízení pro připojení
měřících zařízení s pulsním výstupem např. elektroměry, měřiče
spotřeby vody a další a přenos dat k dalšímu zpracování.

Řešení pro instituce, kde hrozí napadení personálu (nemocnice,
školy, úřady) nebo pro instituce zajišťující péči (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou a další). Po zmáčknutí přenosného tlačítka nebo bezdrátového tlačítka s pevnou instalací,
jsou poplachy posílány buď na dispečink s nepřetržitým provozem,
nebo prostřednictvím aplikace do mobilních telefonů a počítačů
určených osob.

Ochrana osob, které se pohybují v terénu, v rizikovém prostředí
nebo mohou potřebovat akutní pomoc. Hodinky, které umí na
vyžádání posílat GPS polohy, detekovat krizové stavy, přivolat
pomoc zmáčknutím tlačítka SOS, telefonovat a aktivovat vzdálený
monitoring prostředí.

Přehled o jízdách vozidel, kdo, kdy, kde a kam jede, zobrazení dat
zpětně. Identifikace řidiče ve vozidlech pomocí čipu. Automatická
tvorba knihy jízd. Analýza stylu jízdy řidiče pro zlepšení chování
řidiče za volantem. Vymezení zón pro pohyb vozidel a posílání
upozornění o opuštění nastavené zóny. Okamžité informace o krádeži vozidla, nehodě na parkovišti, havárii vozidla a jejím průběhu.
Imobilizace vozidla.

SLEDOVÁNÍ POHYBU STRÁŽNÍKŮ,
KOMUNÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
NEBO TECHNIKY
Přehled o pohybu osob a to i 18 měsíců zpětně. Zobrazení trasy
a aktuální polohy v mapách. Kontrola obchůzek. Kontrola práce zaměstnanců technických služeb. Hlídání obecního majetku
(sekaček, vozů komunální techniky a dalších).

NAM system, a.s.
Český výrobce monitorovacích technologiÍ
Vyvíjet software a hardware jsme začali v roce 1990 a dnes se řadíme mezi nejstabilnější společnosti na trhu. V průběhu
26 let jsme se stali jedním z největších dodavatelů GPS monitorovacích řešení, komunikátorů a pultů centrální ochrany
v České a Slovenské republice. Produkty a služby NAM system jsou vysoce kvalitní a v souladu s celosvětovými standardy.
Systémy nejen vyvíjíme, ale i sami vyrábíme – z tohoto důvodu dokážeme reagovat na specifické potřeby našich zákazníků i na potřeby trhu.
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NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Česká republika
Tel.: (+420) 596 531 140
E-mail: info@nam.cz
www.nam.cz, www.onisystem.cz
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Dodávky zařízení

