
ECEMATIC PS200XECEMATIC PS200X
zmysly Vašej budovyzmysly Vašej budovy



Zmysel pre kontrolu vstupuZmysel pre kontrolu vstupu

Podporuje väčšinu typov Podporuje väčšinu typov 
bezdotykových karietbezdotykových kariet
Zákaznícky dizajn prvkov systémuZákaznícky dizajn prvkov systému
Rýchle odozvy na príkazy obsluhyRýchle odozvy na príkazy obsluhy
Kvalita onKvalita on--line systému za cenu line systému za cenu offoff--
linelinelineline
Architektúra so zvýšenou odolnosťou Architektúra so zvýšenou odolnosťou 
voči poruchám a sabotážamvoči poruchám a sabotážam



Zmysel pre úsporu energiíZmysel pre úsporu energií

Riadenie osvetlenia, spotreby elektrinyRiadenie osvetlenia, spotreby elektriny
Automatické riadenie teploty podľa prítomnosti osôbAutomatické riadenie teploty podľa prítomnosti osôb
Časové harmonogramy 24 / 7Časové harmonogramy 24 / 7
3 teplotné hladiny pre každú miestnosť3 teplotné hladiny pre každú miestnosť
�� Osoba v miestnosti Osoba v miestnosti 
�� Osoba mimo miestnostiOsoba mimo miestnosti
�� Miestnosť mimo prevádzkyMiestnosť mimo prevádzky



Zmysel pre monitor budovyZmysel pre monitor budovy

Sníma a archivuje informácie po celú dobu prevádzky budovySníma a archivuje informácie po celú dobu prevádzky budovy
�� Otvorenie a zatvorenie dveríOtvorenie a zatvorenie dverí
�� Otvorenie a zatvorenie okienOtvorenie a zatvorenie okien
�� Prítomnosť osôbPrítomnosť osôb
�� Teploty v miestnostiachTeploty v miestnostiach
�� Spotrebu energiíSpotrebu energií
�� Činnosť iných systémovČinnosť iných systémov



Zmysel pre stráženieZmysel pre stráženie

Implementované štandardné funkcie Implementované štandardné funkcie 
poplachového systému narušeniapoplachového systému narušenia
Osobitné algoritmy pre stráženie za Osobitné algoritmy pre stráženie za 
prítomnosti osôb (hostia v izbe)prítomnosti osôb (hostia v izbe)prítomnosti osôb (hostia v izbe)prítomnosti osôb (hostia v izbe)
Grafické zobrazenie poplachovGrafické zobrazenie poplachov
Možnosť monitorovať zaplavenie, Možnosť monitorovať zaplavenie, 
požiar, nepovolený vstup, narušenie, požiar, nepovolený vstup, narušenie, 
trezory ...trezory ...
Certifikát pre použitie v objektoch so Certifikát pre použitie v objektoch so 
stupňom utajenia 3stupňom utajenia 3



Zmysel pre Zmysel pre wellnesswellness

Pružné riadenie prístupu do Pružné riadenie prístupu do 
jednotlivých častíjednotlivých častí
Systém preddefinovaných Systém preddefinovaných 
služiebslužieb
OnOn--line riadenie skriniekline riadenie skriniekOnOn--line riadenie skriniekline riadenie skriniek
Poplachová správa pre Poplachová správa pre 
nepovolenom otvorení skrinkynepovolenom otvorení skrinky
InfoterminályInfoterminály s dotykovým s dotykovým 
displejomdisplejom



Zmysel pre garáže a parkoviskáZmysel pre garáže a parkoviská

Čítačky so zvýšeným dosahomČítačky so zvýšeným dosahom
InterfejsyInterfejsy pre parkovacie systémy hotelov administratívnych budovpre parkovacie systémy hotelov administratívnych budov
ZberacieZberacie systémy pre kartysystémy pre karty



Zmysel pre evidenciu Zmysel pre evidenciu 
dochádzkydochádzky

Kvalitné dochádzkové Kvalitné dochádzkové 
terminályterminály
Evidencia cez kartu alebo Evidencia cez kartu alebo 
biometriubiometriu
Dotykový displej ¼ VGADotykový displej ¼ VGA
Automatické vyhodnocovanie Automatické vyhodnocovanie Automatické vyhodnocovanie Automatické vyhodnocovanie 
dochádzkydochádzky
Architektúra softvéru Architektúra softvéru klientklient--
serverserver
Export údajov do mzdových Export údajov do mzdových 
systémovsystémov
Možnosť evidencie viacerých Možnosť evidencie viacerých 
zamestnávateľovzamestnávateľov



Zmysel pre prepojenie s Zmysel pre prepojenie s 
ostatnými systémamiostatnými systémami

Rezervačné systémy hotelovRezervačné systémy hotelov
Platobné systémy v reštauráciách, barochPlatobné systémy v reštauráciách, baroch
Nákup služieb Nákup služieb wellnesswellness, , fitnessfitness
Prepojenie na Prepojenie na buildingbuilding managementmanagement systemsystem



Prečo ECEMATIC ?Prečo ECEMATIC ?

OnOn--line riadenie prístupu do hotelových izieb, hotelového zázemia, line riadenie prístupu do hotelových izieb, hotelového zázemia, 
parkovísk, skriniek ...parkovísk, skriniek ...
Vyššia bezpečnosť osôb a ich majetkuVyššia bezpečnosť osôb a ich majetku
Úspora prevádzkových nákladov cez efektívne riadenie energiíÚspora prevádzkových nákladov cez efektívne riadenie energií
Úspora ľudských zdrojovÚspora ľudských zdrojovÚspora ľudských zdrojovÚspora ľudských zdrojov
Dizajn viditeľných častí systému podľa predstáv a požiadaviek Dizajn viditeľných častí systému podľa predstáv a požiadaviek 
investorainvestora
Diaľkový dohľad a správaDiaľkový dohľad a správa
Kvalitný servisKvalitný servis
Možnosť doprogramovania špecifických funkcií systémuMožnosť doprogramovania špecifických funkcií systému


